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Abecedno kazalo zakonov, kraljevskih uredb, naredb, 
pravilnikov, razpisov, važnejših razglasov in objav, 

priobčenih v «Uradnem listu ljubljanske in mariborske oblasti» od dne 3. januarja do 
vštetega dne 30. junija 1928. (Kosi 1 do 62.) 

Stvarno kazalo. 
(Debelejše številke pomenijo za
kone, kraljevske uredbe, naredbe, 
pravilnike, razpise, važnejše raz

glase hi objave.) 

Zahvali : 
Njenega Veličanstva kraljice za 

čestitke ob rojstnem dnevu 6, 
str. 41; 

Njiju Veličanstev kralja in kra
ljice za čestitke ob rojstvu 
Njegovega Visočanstva kra
ljeviča Tomislava 10, str. 66. 

Rojstvo Njegovega Visočanstva 
kraljeviča Tomislava 8, str. 58. 

A. 
Adminisfrativnopravna služba 

uradnikov pravnikov I. katego
rije v šumarski stroki (pravil
nik o državnem strokovnem iz
pitu); glej: Uradniki pravniki 
I. kategorije v šumarski stroki. 

Aeroplani, potniški, in njih re
zervni deli (oprostitev od uvoz
ne carine); glej: Potniški aero
plani itd. 

Agenture, privilegirane trgovin
ske, v Solunu itd.; glej: Privi
legirane trgovinske agenture v 
Solunu itd. 

Agrarna reforma;... 
izpremembe in dopolnitve za

kona o brezobrestnih posojilih 
združbam naseljenih dobro-
voljcev, poljedelcev in drugih 
interesentov agrarne reforme 
108, 35, str. 236; 

stanje kolonizacijskega fonda 
dne 81. decembra 1927.; glej: 
Kolonizacijski fond za agrarno 
reformo. 

Agrarni odnošaji v Bosni in Her
cegovini (izplačevanje drugega 
kupona posojila iz leta 1921. je 
ustavljeno; izplačevanje dvanaj
stega kupona); glej: Posojilo za 
likvidacijo agrarnih odnošajev 
v Bosni in Hercegovini iz leta 
1921. 

Agrumi (vozninski stavki za pre
voz na naših državnih, italijan
skih državnih, avstrijskih zvez
nih in češkoslovaških državnih 
železnicah); glej: Kislo južno 
sadje itd. 

Akademije: 
državner„trgovinske (izpremem

be in dopolnitve v pravilniku 
o delovanju, redu in pouku); 
glej: Državne trgovinske aka
demije; 

vojaška (uredba); glej: Vojaška 
akademija. 

Akumulatorji, ki se uvažajo z av
tomobili vred; uvozno ocarinja-
nje. 71, 25, str. 158. 

.Aleksandrovo; glej: Zakon, s ka
terim se nekatere občine split
ske in ljubljanske oblasti pri-
pajajo primorsko - krajiški ob
lasti. 

Alkoholne pijače (pravilnik o 
obratovalnicah z njimi); glej: 
Pravilnik o gostilnah itd. 

< Amerikaner; glej: Tobak za 

pipo. 
Amnestija: 

ukaz o njej 24, 10, str. 65; 
tolmačenje tega ukaza 67, 19, 

str. 123. . 
Amortizacija obveznic loterijske 

2Уз%ае državne rente za vojno 
škodo za proračunsko leto 1927./ 
/1928. (načrt in I V. žrebanje) ; 
glej: Vojna škoda in: Žrebanje. 

Angleške kolonije, angleška po
sestva in angleške mandatorske 
dežele, katerih blago ima ob 
uvozu pri nas pravico,' ukori-
ščati največjo ugodnost (sezna-
mek); glej: Blago iz angleških 
kolonij itd. 

Anton F. Cetinić v Blatu na Kor
čuli sme poslovati z valutami; 
glej: Valute. 

Aparati, električni, za štetje in 
merjenje električnega toka (mi
nimalni stopnji uvozne tarife 
sta znižani); glej: Električni 
aparati itd. 

Arbitraža med našo državo in 
Poljsko (pogodba); glej: Pogod
ba o poravnavanju in arbitraži 
itd. 

Argentinija (otvoritev našega po
slaništva) ; glej : Srbsko-hrvat-
sko-slovensko poslaništvo v Ar-
gentiniji. 

Arhitektonski urad ministrstva za 
pošto in telegraf (ustanovitev); 
glej: Ministrstvo za pošto in 
telegraf. 

Avstrija : 
navodila za uporabljanje trgo

vinske pogodbe z njo; glej: 
Trgovinske in plovitvene po
godbe; 

uvoz kopitarjev iz zakuženih 
krajev v Avstrijo in njih pro
voz skozi njo je prepovedan; 
glej: Kopitarji. 

Avtomobili (tarifa za prevoz med 
postajami v naši kraljevini na 
eni strani in postajami državnih 
italijanskih železnic na drugi 
strani); glej: Izvestno blago, 
avtomobili in žive živali. 

Avtomobilne gume; uvozno ocari-
njanje 87, 80, str. 198 ; popra
vek 115, 36, str. 242. 

B. 
Bakrova galica; minimalna stop

nja uvozne carine je znižana. 
90, 30, str. 198. 

Banderole nove emisije: 
za cigaretni papir in za vžiga

lice; glej: Cigaretni papir in 
vžigalice; 

za voščene vžigalice; glej: Vo
ščene vžigalice. 

Bari v mariborski oblasti (uredba 
o pobiranju oblastne davščine 
na njih ponočni obisk in na 
kvartanje v njih); glej: Gostil
ne, kavarne in bari v maribor
ski oblasti. 

Baška; glej: Zakon, s katerim se 
nekatere občine splitske in 
ljubljanske oblasti pripajajo pri-
morsko-krajiški oblasti. 

Belgijsko - luxembourska carinska 
unija (zakon o trgovinski in plo-
vitveni pogodbi med našo kra
ljevino in to unijo in navodila 
za uporabljanje te pogodbe); 
glej: Trgovinske in plovitvene 
pogodbe. 

Bivše monopolno delavstvo, njega 
vdove in sirote; pravilnik o 
zvišanih in izenačenih pokojni
nah (provizijah, podporah in 
miloščinah). 86, 80, str. 198. 

Blago: 
cenovniki, po katerih se mora 

vršiti zavarovanje valute ob 
njega izvozu; glej: Cenovniki 
itd.; 

domaČe, ki se pošilja preko tu
jega ozemlja (dopolnitev raz
pisa C. br. 55.377/22); glej: 
Domače blago itd.; 

ekspresno; glej: Ekspresno 
blago; 

gostotekoče v nepriznanih za
vojih (uvozno ocarinjanje) ; 
glej: Tekočine in gostotekoče 
blago itd.; 

iz angleških kolonij, posestev in 
mandatorskih dežel, ki ima ob 
uvozu pri nas pravico, ukori-
ščati največjo ugodnost; se-
znamek teh kolonij itd. 175, 
52, str. 367; 

iz Italije; potrdila o izvoru 9. 
4, str. 30; 

izpolnjevanje potrdil o njega 
izvoru (pojasnilo oddelka VII. 
v razpisih C. br. 43.918/22 in 
C. br. 17.549/26) 10, 4, str. 30; 

iz prekmorskih držav: izpre-
memba razpisa C. br. 43.918/22 
glede potrdil o njega izvoru 
174, 52, str. 367; popravek 
222, 62,«tr.437; 

izvestno (tarifa za prevoz med 
postajami v naši kraljevini 
na eni strani in postajami ita
lijanskih državnih železnic na 
drugi strani); glej: Izvestno 
blago, avtomobili in žive ži
vali; 

v tekočem ali gostotekočem sta
nju (katero blago je smatrati 
o#b uvoznem ocarinjanju za 
tako blago, da sé uporabljajo 
nanje odredbe iz pravil o tari) 
70, 25, str. 157; 

železno (železniške ugodnosti za 
prevoz po madžarskih držav
nih železnicah) ; glej : Železo 
in železno blago. 

Blagovni promet, železniški; glej: 
Železniški blagovni promet. 

Bled (izpremembe zdraviliškega 
reda za to letovišče); glej: Leto
višče Bled. 

Blejsko jezero; jezerskopolicijski 
red. 168, 51, str. 860. 

Bolezni: 
nalezljive, v ljubljanski in mari

borski oblasti (njih gibanje 
leta 1927.); glej: Nalezljive 
bolezni ; 

rastlinske (pravilnik o izdelo
vanju, uvozu in prometu sred
stev za njih zatiranje); glej: 
Rastlinski škodljivci in rast
linske bolezni; 

zavarovanja zoper bolezen so 
pogojno izvzeti nameščenci in 
delavci, zaposleni pri vodnih 
zadrugah; glej: Nameščenci in 

. delavci, zaposleni pri vodnih 
% zadrugah. 

Boštanj (mostnina na savskem 
mostu med Sevnico in Bošta-
njem); glej: Sevnica. 

Braća Seles v Somboru (ta firma 
sme poslovati z valutami) ; glej : 
Valute. 

Brezobrestna posojila združbam 
naseljenih dobrovoljcev, polje
delcev in drugih interesentov 
agrarne reforme (izpremembe 
in dopolnitve zakona o njih); 
glej: Agrarna reforma. 

Britve z lesenimi platnicami, brez 
vzmeti; uvozno pcarinjanje. 187, 
56, str. 898. 

Carina, uvozna, na bakrovo ga
lico, etre, kadi iz niklja, moko 
iz vseh vrst žita, motorne dele 
tramvajskih voz, riž, železno 
pločevino, žveplo in žveplov 
cvet; .oprostitev, motornih in 
ročnih škropilnic za škropljenje 
drevja, plugov in njih delov, 
potniških aeroplanov in njih de

lov (glej dotični predmet), pred
metov, ki se uvažajo kot vojna 
odškodnina (glej : Vojna odškod
nina). 

Carinska kazniva dejanja (pošilja
nje oseb, ki so obsojene [zaprte] 
zaradi njih, na prestajanje kazni 
v zapore civilnih sodišč izven 
Srbije in Črne gore in postopa
nje glede povračila stroškov za 
izvršitev kazni za take ob
sojence); glej: Osebe, ki so ob
sojene itd. 

Carinska posrednika: 
Smokovič Josip 51, str. 357; 
Zidarič Josip 45, str. 309. 

Carinska tarifa, uvozna (postopa
nje za uporabljanje ugodnosti iz 
občih opazk k njenemu XV. de
lu); glej: Uvozna carinska ta
rifa. 

Carinske olajšave za turiste, ki 
prihajajo v našo državo; glej: 
Turisti. 

Carinski oddelki: 
na Bledu (otvoritev za čas od 

dne 15. maja do dne 15. okto
bra 1928.) 45, str: 309; 

v Dravogradu - Meži (ukinitev) 
68, 24, str. 153; 

v Ischlu in Gmundnu (ustano
vitev za kopalno dobo 1928.) 
60,. str. 425. 

Cenovniki, po katerih se mora 
vršiti zavarovanje valute ob iz
vozu blaga: 
od dne 1. do dne 15. januarja 

2, str. 13; 
od dne 15. do dne 31. januarja 

7, str. 49; 
od dne 1. do dne 15. februarja 

.12, str. 78; 
od dne 15. do dne 29. februarja 

16, str. 101 ; 
od dne 1. do dne 15. marca 22, 

sir. 141; 
od dne 15. do dne 31. marca 27, 

str. 186; popravek 32, str. 215; 
od dne 1. do dne 15. aprila 83, 

str. 221; popravek 87, str. 245; 
pd dne 15. do dne 80. aprila 37, 

str. 245; 
od dne 1. do dne 15. maja 43, 

str. 294; 
od dne 15. do dne 31. maja 48, 

str. 833; 
od dne 1. do dne 15. junija 54, 

str. 381; 
od dne 15. do dne 30. junija 59, 

str. 417. 
Centrale, vodovodne (uvozno oca

rinjanje njih kompletnih insta
lacij); glej: Kompletne instala
cije vodovodnih central. 

«Centralni odbor za podizanje 
spomenika kralju Tomislavu» v 
Zagrebu; glej: Oprostitev od 
takse iz tar. post. 1. taksne ta
rife. 

Cepljene osebe v mariborski ob
lasti v letu 1927.; seznamek, 10, 
str. 66. 

Cepljenje oseb, ki so jih ugriznile 
stekle živali; pravilnik. 148, 46, 
str. 317. 

Cigaretni papir in vžigalice; ban
derole nove emisije. 12, str. 77. 

Civilna sodišča izven Srbije in 
Črne gore (pošiljanje oseb, ki 
so obsojene [zaprte] zaradi mo
nopolnih, carinskih in podobnih 
dejanj, na prestajanje kazni v 
njih zapore in postopanje glede 
povračila stroškov za izvršitev 
kazni za take obsojence); glej: 
Osebe, ki so obsojene itd. 

Čas, delovni: 
pomožnega osebja v trgovinskih 

in obrtnih obratovalnicah 
(uredba); glej: Trgovinske in 
obrtne obratovalnice; 

pri poštnih, telegrafskih in tele
fonskih uradih (pravilnik) ; 
glej: Poštni, telegrafski in 
telefonski uradi, 

češkoslovaška republika (viza med 
našo državo in njo je začasno 
ukinjena); glej: Viza med našo 
državo in Češkoslovaško. 

Čevljarska gospodarska zadruga 
na Dobračevi pri Žireh; glej: 
Oprostitev od taks po naredbi 
ministra za finance z dne 25. de
cembra 1923., št. 43.322. 

Členi: 
10. pravil o tari (dopolnitev in 

izprememba); glej: Tara; 
28. uredbe o samostalni mono

polni upravi (dopolnitev) ; 
glej: Samostalna monopolna 
uprava; 

130. finančnega zakona za leto 
1928./1929. (navodila za njega 
uporabljanje); glej: Finančni 
zakon za leto 1928./1929. 

Čušperk (izprememba naziva za 
to železniško postajo v naziv: 
Račna); glej: Železniške postaje 
in železniška postajališča. 

D. 
Daljinar železnic kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev z dne 
1. oktobra 1925.; popravka 68, 
19, str. 127; 202, 59, str. 428. 

Davki: 
na dohodek od nesam ostato ega 

dela in poklica (pravilnik); 
glej: Uslužbenski davek; 

neposrednji (zakon); glej: Ne-
posrednji davki; 

uslužbenski; glej: Uslužbenski 
davek. 

Davščine: 
na konsum električnega toka v 

mariborski oblasti; glej: Kon
sum električnega toka v mari
borski oblasti; 

na ponočni obisk gostiln, ka
varn in barov in na kvartanje 
v mariborski oblasti; glej: 
Gostilne, kavarne in bari v 
mariborski oblasti; 

od kosmatih premij nn požarne 
police v mariborski mestni 
občini; glej: Mariborska mest
na občina; 

od prirastka na vrednosti ne
premičnin v mestni občini 
ljubljanski; glej: Ljubljanska 
mestna občina. 

Delavci: 
kmetijski sezonski iz naše kra

ljevine za Nemčijo (sporazum 
o njih nabiranju in najema
nju); glej: Kmetijski sezonski 
delavci itd.; 

zaposleni pri vodnih zadrugah 
(naredba, s katero se pogojno 
izvzemajo od obveznosti za
varovanja zoper bolezen in 
nezgode); glej: Nameščenci In 
delavci, zaposleni pri vodnih 
zadrugah. 

<Delavski dom» v Mostah; glej: 
Oprostitev od taks po naredbi 
minietra za finance z dne 25. de
cembra 1923., št. 43.322. 

Delavski in nameščenski zaupniki 
v podjetjih, ki spadajo pod za
kon o zaščiti delavcev: 
navodila za njih volitve 3, 3, 

str. 17; 

,*IVJ.. 
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poslovnik o njih delovanju 4, 3, 
str. 19; 

rok za volitev v območju inspek
cije dela v Ljubljani je po
daljšan do konca meseca mar
ca 1928. 18, str. 120. 

Delavstvo, bivše monopolno, njega 
vdove in sirote (pravilnik o 
zvišanih in izenačenih pokojni
nah [provizijah, podporah in 
miloščinah']); glej: Bivše mono
polno delavstvo itd. 

Deli: 
motorni tramvajskih voz (uvoz

na carina); glej: Tramvajski 
vozovi ; 

plugov (oprostitev od uvozne 
carine je podaljšana do dne 
31. oktobra 1928.); glej: Plugi 
in njih deli: 

revolverjev, pištol in flobert-
skih pušk; monopolna taksa 
62, 21, str. 137: 

rezervni potniških aeroplanov 
(oprostitev od uvozne carine) ; 
glej: Potniški aeroplani itd. 

Delovanje na državnih trgovin
skih akademijah in na dvoraz-
rednih trgovinskih šolah (izpre-
membe in dopolnitve v pravil
nikih); glej: Državne trgovin
ske akademije in: Dvorazredne 
trgovinske šole. 

Delovni cas: 
pomožnega osebja v trgovinskih 

in obrtnih obratovalnicah 
(uredba); glej: Trgovinske in 
obrtne obratovalnice; 

pri poštnih, telegrafskih in tele
fonskih uradih (pravilnik) ; 
glej: Poštni, telegrafski in 
telefonski uradi. 

Desinfektorska služba; pravilnik. 
бб, 19, str. 121. 

Devize; pooblaščene banke jih 
morajo ponuditi Narodni banki 
v nakup. 6, str. 46; 28,11, str. 73. 

Dežele, angleške mandatorske, ka
terih blago ima ob uvozu pri 
nas pravico, ukoriščati največjo 
ugodnost (seznamek); glej: Bla
go iz angleških kolonij itd. 

Dinarski kongrualni prejemki 
(uredba o prevedbi župnijskih 
duhovnikov [dušnih pastirjev] s 
kronskimi kongrualnimi pre
jemki na te prejemke); glej: 
Župnijski duhovniki itd. 

Diplomski izpit na višjih peda
goških šolah za učitelje na uči
teljiščih in za šolske nadzornike 
(pravila); glej: Višje pedagoške 
šole. 

Direkcija za gradnjo železnic; 
uprava za gradnjo železnic je 
izločena v posebno direkcijo 
kot ta direkcija. 111, 35, str. 239. 

Disciplinska sodišča, učiteljska 
(uredba z dne 3. oktobra 1927. 
je ukinjena); glej: Učiteljska 
disciplinska sodišča. 

Dnevničarji, zaposleni v državni 
službi na podstavi člena 130. 
uradniškega zakona; pravilnik 
o njih zavarovanju. 66, 23, str. 
146. 

Dobrinj: glej: Zakon, s katerim 
se nekatere občine splitske in 
ljubljanske oblasti pripajajo pri-
morsko-krajiški oblasti. __ 

Dobrovoljci, naseljeni (izpremem-
be in dopolnitve zakona o brez
obrestnih posojilih njih združ
bam); glej: Agrarna reforma. 

Dohodki: 
dohodek od nesamostalnega deki 

in poklica (pravilnik za davek 
nanj); glej: Uslužbenski da
vek; 

od tlakovine (oddajanje); glej. 
Tlakovina. 

Doklade: 
draginjske pokojninskega za

voda za nameščence v Ljub
ljani (pravilnik); glej: Pokoj
ninski zavod za nameščence v 
Ljubljani; 

občinske v Ljubljani (oprostitev 
od njih za nove zgradbe, tudi 
za one, ki so proste državnega 
davka in za katere je bilo v 
letu 1927. izdano uporabno 
dovolilo, najsi so se pričele 
graditi že leta 1926.); glej: 
Ljubljanska mestna občina; 

oblastna k državni trošarini na 
opojne pijače v mariborski 
oblasti; glej: Opojne pijače; 

oblastna na zakupnino lovišč v 
mariborski oblasti; glej: Lo
višča v mariborski oblasti; 

za zbornico za trgovino, obrt in 
industrijo v Ljubljani (pobi
ranje za leto 1928.); glej:. 
Zbornica za trgovino, obrt in 
industrijo v Ljubljani. 

Dolenjske železnice (XXXV. redno 
žrebanje 4%nih prioritetnih ob
veznic iz leta 1892.); glej: Žre
banje. 

Dolnje Lendavska posojilnica, d. d. 
v Dolnji Lendavi; izprememba 
pravil je odobrena. 8, str. 54. 

Domače blago, ki se pošilja preko 
tujega ozemlia (dopolnitev raz
pisa C. br. 55.377/22). 138, 44, 
str. 304. 

Draginjske doklade pokojninskega 
zavoda za nameščence v Ljub
ljani (pravilnik); glej: Pokoj
ninski zavod za nameščence v 
Ljubljani. 

Drevje (uvozno ocarinjanje motor
nih in ročnih škropilnic za njega 
škropljenje in njih oprostitev od 
uvozne carine) ; glej : Motorne in 
ročne škropilnice za škropljenje 
drevja. 

Drugi kupon posojila za likvida
cijo agrarnih odnošajev v Bosni 
in Hercegovini iz leta 1921. (iz
plačevanje je ustavljeno); glej: 
Posojilo za likvidacijo agrarnih 
odnošajev v Bosni in Hercego
vini iz leta 1921. 

«Društvo bosansko - hercegovskih 
umirovljenika» v Sarajevu in 
«Društvo za raziskovanje jam» 
v Ljubljani; glej: Oprostitev od 
takse iz tar. post. 1. taksne ta
rife. 

Državna izplačila v tuji valuti (ob-
računjevalni tečaji); glej: Ob-
računjevalni tečaji itd. 

Državna oblastva; njih sodelova
nje pri oblastnih poslih. 208, 
61, str. 431. 

Državna renta, loterijska 2/4 %na, 
za vojno škodo: 

načrt za četrto amortizacijo nje
nih obveznic; glej: Vojna 
škoda; 

uradni listi obveznic, izžrebanih 
pri IV. žrebanju za proračun
sko leto 1927./1928; glej: Žre
banje. 

Državna trošarina: 
izpremembe in dopolnitve v 

pravilniku za izvrševanje od
redb o državni trošarini, iz 
zakona o državni trošarini, 
taksah in pristojbinah in za
kona o izpremembah in do
polnitvah v zakonih in odred
bah o državni trošarini 164, 
50, str. 351; 

na opojne pijače (oblastna do-
klada k njej v mariborski ob
lasti); glej: Opojne pijače. 

Državna zaloga šolskih knjig v 
Ljubljani; razrešitev članov 
upravnega odbora. 39, str. 254. 

Državne pošte, pogodbene (pra
vilnik o njih je razširjen na vse 
poštne in telegrafske direkcije) ; 
glej: Pogodbene državne pošte. 

Državne prometne naprave v re-
sortu ministrstva za promet 
(pravilnik o njih pomožnem 
osebju); glej: Pomožno osebje 
državnih prometnih naprav itd. 

Državne trgovinske šole; izpre
membe in dopolnitve v pravil
niku o delovanju, redu in po
uku. 193, 57, str. 404. 

Državni razhodki in dohodki (na
vodila za izvrševanje njih pro
računa za leto 1928./1929. in 
navodila, kako naj se sestavita 
predlog proračuna in predlog 
finančnega zakona za leto 1929./ 
/1930.) ; glej : Proračun državnih 
razhodkov in dohodkov. 

Državni strokovni izpiti: 
za administrativnoupravno služ

bo uradnikov pravnikov I. ka
tegorije v šumarski stroki 
(pravilnik); glej: Uradniki 
pravniki I. kategorije v šu
marski stroki; 

za nadzornike konjušnic in 
upravnike žrebčarn (pravil
nik) ; glej : Nadzorniki konjuš
nic itd.; 

za uradnike poštno-telegrafske 
in telefonske stroke (izpre
memba v pravilniku); glej: 
Uradniki poštno - telegrafske 
in telefonske stroke. 

Državni svet: 
odločbe 21, 7, str. 51; 
sestava oddelkov in porazdeli

tev poslov za leto 1928. 2, str. 
15; izpremembe 32, str. 217. 

Državni uslužbenci (uredba o iz
premembah in dopolnitvah ured
be o njih nabavljalnih zadrugah 
in o zvezi teh zadrug); glej: 
Nàbavljalne zadruge državnih 
uslužbencev. 

Državni zavod za zdravstveno za
ščito mater in dece v Ljubljani; 
tako se imenuje odslej zavod za 

socialno higiensko zaščito dece 
v Ljubljani. 54, str. 388. 

Državno investicijsko posojilo iz 
leta 1921.: 
izplačevanje tretjega kupona je 

ustavljeno 21, str. 138; 
izplačevanje trinajstega kupona 

25, str. 158. 
Dubašnica; glej: Zakon, s katerim 

se nekatere občine splitske in 
ljubljanske oblasti pripajajo pri-
morsko-krajiški oblasti. 

Duhovniki, župnijski (dušni pa
stirji) s kronskimi kongrualnimi 
prejemki (uredba o njih pre
vedbi na dinarske kongrualne 
prejemke) ; glej : Župnijski du
hovniki itd. 

Duvno; izprememba imena za to 
mesto v ime: «Tomislav Grad»; 
glej: Tomislav Grad. 

Dvanajsti kupon posojila za likvi
dacijo agrarnih odnošajev v 
Bosni in Hercegovini iz leta 
1921. (izplačevanje); glej: Po
sojilo za likvidacijo agrarnih 
odnošajev v Bosni in Hercego
vini iz leta 1921. 

Dvorazredne trgovinske šole; iz
premembe in dopolnitve v pra
vilniku o delovanju, redu in 
pouku. 194, 57, str. 405. 

Ekspedicije, uvozne, vzorcev in 
modelov, ki se uvažajo iz po
godbenih "držav na povratek 
(navodila o njih izvrševanju); 
glej: Vzorci in modeli itd. 

Ekspresno blago: 
dopolnitev železniške tarife za 

direktno odpravljanje med 
Severno - Srednjo Evropo in 
Orientom 149, 46, str. 321; 

izpremembe in dopolnitve v ta
rifi za promet potnikov, prt
ljage in ekspresnega blaga; 
glej: Promet potnikov, prt
ljage in ekspresnega blaga. 

Električni aparati za štetje in mer
jenje električnega toka: 
minimalni stopnji uvozne tarife 

sta znižani 144, 45, str. 311; 
pogoji za uporabljanje minimal

nih stopenj 154, 50, str. 350. 
Električni naponi; njih normali

zacija. 16, str. 104. 
Električni tok (davščina na njega 

konsum v mariborski oblasti); 
glej: Konsum električnega toka 
v mariborski oblasti. 

Emisije, nove: 
banderol za cigaretni papir in 

za vžigalice kakor tudi za 
voščene vžigalice; glej: Ciga
retni papir in vžigalice in: 
Voščene vžigalice; 

pivskih znamk po 0-44 Din; glej: 
Pivske znamke. 

«Erem»; ta časopis je v naši dr
žavi dovoljen. 6i, str. 432. 

Eskontiranje menic; glej: Menice. 
Etri; minimalna stopnja uvozne 

carine je znižana, če se uvažajo 
za izdelovanje lakov in barv. 85. 
30, str. 197. 

Farmacevtski oddelek na filozof
ski fakulteti univerze v Zagrebu; 
uredba. 143, 45, str. 310. 

Finančna kontrola: 
nekatere njene sreske uprave v 

Sloveniji so ukinjene in njih 
oddelki podrejeni drugim sre-
skim upravam 141, 44, str. 
304' 

pravilnik o preskrbovanju nje
nih organov z obleko, obut
vijo in perilom 137, 44, str. 
302; 

ugodnosti njenim organom za 
potovanje po železnici 216, 61, 
str. 435. 

Finančni zakon: 
za leto 1928./1929. 130, 41, str. 

261 ; popravka 219, 62, str. 437; 
navodila za uporabljanje čle
na 130. 133, 44, str. 301; 

za leto 1929./1930. (navodila, 
kako naj se sestavi);^ glej: 
Predlog proračuna državnih 
razhodkov in dohodkov itd. 

Flobertske puške (monopolna ta
ksa za njih dele) ; glej : Deli re
volverjev itd. 

Fondi: 
kolonizacijski fond za agrarno 

reformo (stanje dne 81. de
cembra 1927.); glej: Koloni
zacijski fond za agrarno re
formo; 

za pobijanje tihotapstva (stanje 
dne 31. decembra 1927.) 16, 
str. 102; 

za zdravstveno zaščito učencev 
(uredba, kako ga je upravljati 
in kako porabljati njegova 
sredstva) ; glej : Zdravstvena 
zaščita učencev. 

Frankiranje, obvezno, na železni
cah (izprememba o oprostitvi); 
glej: Obvezno frankiranje na 
železnicah. 

Furaža; uredba o njej. 207, 61, 
str. 429. 

G. 
Galica, bakrova (minimalna stop

nja uvozne carine je znižana); 
glej: Bakrova galica. 

Galuni; uvozno ocarinjanje. 72, 
25, str. 158. 

Gibanje nalezljivih bolezni vobče 
(popravek k pravilniku o zbi
ranju podatkov); gibanje nalez
ljivih bolezni v ljubljanski in 
mariborski oblasti leta 1927.; 
glej: Nalezljive bolezni. 

Gibanje zunanje trgovine (popra
vek k navodilom za zbiranje 
statističnih podatkov); glej: Zu
nanja trgovina. 

Golo (izprememba imena za ta-
mošnjo šolo v ime: «Šola v Sen-
kovem turnu») ; glej: Šola v 
Šenkovem turnu. 

Golobi; njih uvozno ocarinjanje 
se sme vršiti samo pri carinar
nici v Novem Sadu. 91, 30, str. 
198. 

Golobi, pismonosni (zakon); glej: 
Pismonosni golobi. 

Gospodarska poslovalnica osebja 
ljubljanske železniške direkcije 
v Ljubljani; glej: Oprostitev od 
taks po naredbi ministra za fi
nance z dne 25. decembra 1923., 
št. 43.322. 

Gostilne (pravilnik o njih); glej: 
Pravilnik o gostilnah itd. 

Gostilne, kavarne in bari v mari
borski oblasti; pobiranje oblast
ne davščine na njih ponočni 
obisk in na kvartanje. 40, 14, 
str. 91. 

Gostotekoče blago v nepriznanih 
zavojih (uvozno ocarinjanje) ; 
glej: , Tekočine in gostotekoče 
blago itd. 

Gradnja železnic (uprava za to 
gradnjo je izločena v posebno 
direkcijo kot direkcija za grad
njo železnic); glej: Direkcija za 
gradnjo železnic. 

Gramoz (njega pridobivanje ob 
mostovnih kompleksih na Savi 
od Tacna do Sv. Jakoba je pre
povedano); glej: Milka, pesek 
in gramoz itd. 

Grašični plod; izprememba v ko
mentarju carinske tarife o njega 
uwznem ocarinjanju. 73, 25, str. 

Gume, avtomobilne (uvozno oca
rinjanje); glej: Avtomobilne 
gume. 

H. 
Halim Ibrajimovič v Reznu sme 

poslovati z valutami; glej: Va
lute. 

Hidrotehnična oddelka, sreska, v 
Ljubljani in Mariboru (ukini
tev); glej: Sreska hidrotehnična 
oddelka v Ljubljani in Mari
boru. 

Hipotekama banka jugoslovan
skih hranilnic, d. d. v Ljubljani; 
izprememba pravil je odobrena. 

. 26, str. 173. 
Honorar za opravljanje notarskih 

izpitov; glej: Notarski izpiti. 
Hrana (zakon o podpori onim, ki 

jim nedostaja hrane, in pravil
nik za izvršitev tega zakona); 
glej: Podpora onim, ki jim ne
dostaja hrane. 

Hranilni in posojilni zavod v Ljub
ljani; glej: Oprostitev od taks 
po naredbi ministra za finance 
z dne 25. decembra 1928., št. 
43.322. 

Hranilnica, poštna (njena provi
zija za prenose na žirovni račun 
pri Narodni banki); glej: Pošt
na hranilnica. 

Hranilnice in posojilnice: na Bo
hinjski Bistrici, v Borovnici, na 
Čatežu, Dobračevi, v Hinjah, 
(«Učiteljskega konvikta») v 
Ljubljani, na Mirni, Selih pri 
Šumberku, v Srednji vasi* Šmart-
nem pri Kranju'in Zireh; glej: 
Oprostitev od taks po naredbi 
ministra za finance z dne 25. de
cembra 1928., št. 48.822. 

Hromova kislina (uvozno ocari
njanje njih soli); glej: Soli hro-
move kisline itd. 

«Hrvatsko prirodoslovno društvo> 
v Zagrebu; glej: Oprostitev od 
takse iz tar. post. 1. taksne ta
rife. 

«Humano društvo ,Siroče'» v Beo
gradu; glej: Oprostitev od takse 
iz tar. post. 1. taksne tarife. 

Imenika: 
odvetnikov v Sloveniji; glej: 

odvetniki v Sloveniji; 
zdravniške zbornice za Slove

nijo (izpremembe v seznamku 
zdravnikov, vpisanih v ta 
imenik); glej: Zdravniška 
zbornica za Slovenijo. 

Industrijska svojina: 
zakon o izpremembah in dopol

nitvah zakona o njeni zaščiti 
z dne 17. februarja 1922. 199, 
58, str. 410; pravilnik, s ka
terim se izpreminja naredba 
z dne 17. novembra 1920. o 
izvrševanju uredbe o njeni 
zaščiti 200, 58, str. 412; 

predmetom industrijske svojine 
na ljubljanskem mednarod
nem vzorčnem velesejmu in 
na pokrajinski razstavi doma
čega materialnega in kultur
nega gospodarstva v Ljub
ljani se priznava prvenstvena 
pravica; glej: Ljubljanski 
mednarodni vzorčni vele-
sejem in: Ljubljanska pokra
jinska razstava itd. 

Inozemska plačilna sredstva; pro
dajanje. 117, 37, str. 245. 

Inozemska valuta (kurzi listin, iz
danih na to valuto) ; glej : Kurzi 
listin itd. 

Inozemstvo: 
izplačila v inozemstvu so do

voljena do 3000 Din; glej: 
Izplačila v inozemstvu; 

železniški blagovni promet z ino
zemstvom; glej: Železniški 
blagovni promet z inozem
stvom. 

Instalacije, kompletne, vodovod
nih central (uvozno ocarinjanje) ; 
glej: Kompletne instalacije vo
dovodnih central. 

Interesenti agrarne reforme (iz
premembe in dopolnitve zakona 
o brezobrestnih posojilih njih 
združbam); glej: Agrarna re
forma. 

Invalidi: 
ocenjanje njih siromašnega sta

nja 13, 8tr.87; 
vojni (Železniške legitimacije 

zanje pošiljajo finančne upra
ve); glej: Vojni invalidi. 

Invalidnina; navodila za njen od
kup. 37, 14, str. 90. 

Investicijsko posojilo, državno, iz 
leta 1921. (izplačevanje tretjega 
kupona je ustavljeno; izplače
vanje trinajstega kupona); glej: 
Državno investicijsko posojilo 
iz leta 1921. 

Inženjerstvo smejo izvrševati v 
vsej kraljevini inženjerji: 
Klopčar Ferdo 11, str. 73; 
Ledi Ivan 11, str. 73; 
Tönnies Rudolf 14, str. 73. 

«Istorijsko društvo» v Novem 
Sadu; glej: Oprostitev od takse 
iz tar. post. 1. taksne tarife. 

Ivan Kvadranti v Rabu in Ivo 
J. Tomas iz Zagreba v Rabu 
smeta poslovati z valutami; 
glej: Valute. 

Izdelovanje sredstev za zatiranje 
rastlinskih škodljivcev in bo
lezni (pravilnik); glej: Rastlin
ski škodljivci in rastlinske bo
lezni. 

za leti 1926. in 1927. o zdrav-
etveno-statističnih razmerah v 
ljubljanski oblasti; glej: Zdrav
stveno - statistične razmere v 
ljubljanski oblasti; 

o nalezljivih boleznih v ljub
ljanski in mariborski oblasti 
leta 1927.; glej: Nalezljive 
bolezni; 

o stanju fonda za pobijanje tiho
tapstva dne 31. decembra 
1927.; glej: Fond za pobijanje 
tihotapstva; 

o stanju kolonizacijskega fonda 
za agrarno reformo dne 81. de
cembra 1927.; glej: Koloniza
cijski fond za agrarno re
formo. 

Izpiti: 
diplomski na višjih pedagoških 

šolah za učitelje na učitelji
ščih in za šolske nadzornike 
(pravila); glej: Višje peda
goške šole; 



ш 
državni strokovni za administra-

tivnopravno službo uradnikov 
pravnikov I. kategorije v šu
marski stroki (pravilnik) ; 
glej: Uradniki pravniki I. ka
tegorije v šumarski stroki; 
za nadzornike konjušnic in 
upravnike žrebčarn (pravil
nik) ; glej : Nadzorniki konjuš
nic itd.; za uradnike poštno-
telegrafske in telefonske stro
ke (izprememba v pravilniku) ; 
glej: Uradniki poštno-telegraf-
ske in telefonske stroke; 

notarski (honorar); glej: Notar
ski izpiti. 

Izplačevanje: 
drugega kupona posojila za 

likvidacijo agrarnih odnoša-
jev v Bosni in Hercegovini iz 
leta 1921. (to izplačevanje je 
ustavljeno) in dvanajstega 
kupona tega posojila; glej: 
Posojilo za likvidacijo agrar
nih odnošajev v Bosni in Her
cegovini iz leta 1921.; 

tretjega kupona državnega in
vesticijskega posojila iz leta 
1921. (to izplačevanje je ustav
ljeno) in trinajstega kupona 
tega posojila; glej: Državno 
investicijsko posojilo iz leta 
1921. 

Izplačila: 
državna v tuji valuti (obraču-

njevalni tečaji); glej: Obraču-
njevalni tečaji itd.; 

v inozemstvu (ta izplačila so 
dovoljena do 3000 Din) 82, 
str. 215. 

Izpraševalna komisija za sloven
sko stenografijo v Ljubljani; 
imenovanje članov. 88, str. 249. 

Izpremembe: 
člena 10. pravil o tari in razpisa 

C. br. 66.764/26; glej: Tara; 
imena za mesto Duvno v ime: 

< Tomislav Grad»; glej: Tomi
slav Grad; 

imena za šolo na Golem v ime: 
«Sola v Senkovem turnu»; 
glej: Šola v Senkovem turnu; 

izjemne tarife br. 2 a), 2b) in 
izvozne tarife br. 9 v lokalni 
tarifi za prevoz blaga itd.; 
glej: Železniška lokalna tarifa 
za prevoz blaga itd.; 

izvršilne odredbe III-3 § 63. v 
železniški tarifi, delu I.; glej: 
Železniška tarifa, del L; 

naziva za vas in občino Lehen 
pri Ribnici v naziv: «Lehen 
na Pohorju»; glej: Lehen na 
Pohorju ; 

naziva za zavod za socialno hi
giensko zaščito dece v Ljub
ljani v naziv: «Državni zavod 
za zdravstveno zaščito mater 
in dece v Ljubljani»; glej: 
Državni zavod za zdravstveno 
zaščito mater in dece v Ljub
ljani ; 

nazivov za železniške postaje in 
železniška postajališča; glej: 
Železniške postaje in železni
ška postajališča; 

občinskih mej med političnima 
občinama Vurbergom in Krče
vino; glej: Vurbergali: Krče
vina; 

§ 3. uredbe o organizaciji mini
strstva za promet in prometne 
službe v kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev; glej: 
Ministrstvo za promet; 

potniške tarife, dela. II.; glej: 
Železniška potniška tarifa, 
del II.; 

priimka Edmunde Engelmana v 
priimek: «Anđelović» 47, str. 
325; 

v klavniškem redu za mestno 
klavnico v Mariboru; glej: 
Mariborska mestna občina; 

v okrajnem zastopu v Šmarju 
pri Jelšah; glej: Okrajni za-
stopi v mariborski oblasti ; 

v oprostitvi od obveznega fran-
kiranja na železnicah; glej: 
Obvezno frankiranje na želez
nicah; 

v pravilniku o državnih stro
kovnih izpitih za uradnike 
poštno-telegrafske in • telefon
ske stroke; glej: Uradniki 
poStno-telegrafeke in telefon
ske stroke; 

v pravilniku za izvrševanje za
kona o kmetijskem kreditu in 
v pravilniku o voditvi sod
nega zadružnega registra za
drug, ustanovljenih po zakonu 
o kmetijskem kreditu; glej: 
Kmetijski kredit; 

. v pravilniku za založišca soli; 
glej: Založišca soli; 

v seznamku zdravnikov, vpisa
nih v imenik zdravniške zbor
nice za Slovenijo; glej: Zdrav
niška zbornica za Slovenijo; 

zdraviliškega reda za letovišče 
Bled; glej: Letovišče Bled. 

Izpremembe in dopolnitve: 
v imeniku železniških postaj; 

glej: Železniške postaje; 
v luški tarifi za prevoz blaga 

itd.; glej: Luška tarifa; 
v pravilniku o delovanju, redu 

in pouku na državnih trgovin
skih akademijah in na dvo-
razrednih trgovinskih šolah; 
glej: Državne trgovinske aka
demije in: Dvorazredne trgo
vinske šole; 

v pravilniku o prijavi in odjavi 
plovnih objektov v rečnih pri
staniščih; glej: Plovni objekti; 

v pravilniku o sestavi, pod
ročju in poslovnem redu 
poštno - telegrafskega sveta ; 
glej: Poštno-telegrafski svet; 

v pravilniku za izvrševanje od
redb o državni trošarini, iz 
zakona o državni trošarini, 
taksah in pristojbinah in za
kona o izpremembah in do
polnitvah v zakonih in odred
bah o državni trošarini; glej: 
Državna trošarina; 

v uredbi o nabavljalnih zadru
gah državnih 'uslužbencev in 
o Zvezi nabavljalnih zadrug 
državnih uslužbencev (ured
ba) ; glej : Nabavljalne zadruge 
državnih uslužbencev; 

v zakonih o stanovanjih z dne 
15. maja 1925., z dne 23. okto
bra 1926. in z dne 29. oktobra 
1927. (zakon); glej: Stanova
nja; 

v zakonu o brezobrestnih poso
jilih združbam naseljenih do-
brovoljcev, poljedelcev in dru
gih interesentov agrarne re
forme; glej: Agrarna reforma ; 

v zakonu o zaščiti industrijske 
svojine z dne 17. februarja 
1922. (zakon); glej: Industrij
ska svojina; 

v železniški lokalni tarifi za 
prevoz blaga itd.; glej: Želez
niška lokalna tarifa za prevoz 
blaga itd.; 

v železniški tarifi za prevoz blaga 
itd., II. delu; glej: Železniška 
tarifa za prevoz blaga itd., 
II. del; 

v železniški tarifi za promet pot
nikov, prtljage in ekspresnega 
blaga; glej: Promet potnikov, 
prtljage in ekspresnega blaga. 

Izstop iz državljanstva: 
Heller Maksimilijan 27, str. 177; 
Koprivnik Margareta 85, str. 233; 
Koprivnik Marija 35, str. 233; 
Krainz Ivan 35, str. 233; 
dr. Luschan Edvard 45, str. 309; 
Petek Fran 45, str. 309; 
Pipan Antonija 35, str. 233; 
Rom Janez 35, str. 233; 
Ruppe Mihael 85, str. 233; 
dr. Tristolič Adolf 54, str. 381. 

Izvestno blago, avtomobili in žive 
živali; popravki in dopolnitve 
v tarifi za prevoz med postajami 
v naši kraljevini na eni strani 
in postajami italijanskih držav
nih železnic na drugi strani. 30, 
12, str. 84; 46, 14, str. 96; 166, 
50, str. 354 in 355; 184, 55, str! 
395. 

Izvor blaga: 
iz Italije (potrdila); glej: Blago 

iz Italije; 
iz prekmorskih držav (izpre

memba razpisa C. br. 43.918/ 
/12); glej: Blago iz prekmor
skih držav; 

vobče (pojasnilo oddelka VII. 
v razpisih C. br. 43.918/22 in 
C. br. 17.549/26 glede izpolnje
vanja potrdil); glej: Blago; 
izpolnjevanje potrdil o njega 
izvoru. 

Izvoz blaga (cenovniki, po katerih 
se mora vršiti zavarovanje 
valute ob njem); glej: Cenov
niki itd. 

Jezerskopolicijski red za Blejsko 
jezero; glej: Blejsko jezero. 

Jugoslovanske tekstilne tvornice 
Mautner, d.d. v Ljubljani; iz
prememba pravil je odobrena. 
62, str. 437. 

Južno sadje, kislo (agrumi) (voz-
ninski stavki za prevoz na naših 
državnih, italijanskih državnih, 
avstrijskih zveznih in češko
slovaških državnih železnicah); 
glej: Kislo južno sadje itd. 

K. 
Kabli za podzemeljsko in pod

vodno prevajanje električnega 
toka: 
minimalni stopnji uvozne tarife 

sta znižani 144, 45, str. 311; 
pogoji za uporabljanje minimal

nih stopenj 154, 50, str. 350. 
Kadi iz niklja (minimalna stopnja 

uvozne carine je znižana); glej: 
Železna pločevina itd. 

Kaldrmina; glej: Tlakovina. 
Kalijev sulfat; železniška ugod

nost za prevoz. 180, 53, str. 380. 
Karamelov slad (uvozno ocarinja-

nje) ; glej : Praženi slad in kara
melov slad. 

Karbokrimp; uvozno ocarinjanje. 
89, 30, str. 198. 

Kastav; glej: Zakon, s katerim se 
nekatere občine splitske in ljub
ljanske oblasti pripajajo pri-
morsko-krajiški oblasti. 

Kavarne: 
v mariborski oblasti (pobiranje 

oblastne takse na njih ponoćni 
obisk in na kvartanje v njih) ; 
glej: Gostilne, kavarne in bari 
v mariborski oblasti; 

vobče (pravilnik o njih); glej: 
pravilnik o gostilnah itd. 

Kazni zaradi monopolnih, carin
skih in podobnih kaznivih de
janj (pošiljanje oseb, ki so ob
sojene [zaprte] zaradi njih, v 
zapore civilnih sodišč izven Sr-

. bije in Črne gore in postopanje 
glede povračila stroškov za iz
vršitev kazni za take obsojence) ; 
glej: Osebe, ki so obsojene itd. 

Kaznjenci (kaznjenke) v moški 
kaznilnici v Mariboru in v žen
ski kaznilnici v Begunjah; stro
ški za preskrbo, stražo in upra
vo za leto 1928. 14, str. 94. 

Kislina, hromova (uvozno ocari
njanje njenih soli); glej: Soli 
hromove kisline itd. 

Kislo južno sadje (agrumi) in 
vino; vozninski stavki na naših 
državnih, italijanskih državnih, 
avstrijskih zveznih in češkoslo
vaških državnih železnicah. 30, 
12, str. 82. 

Klavnica za Gorenjsko na Savi-
Jesenicah; glej: Oprostitev od 
taks po naredbi ministra za fi
nance z dne 25. decembra 1923., 
št. 43.322. 

Klavniški red za mestno klavnico 
v Mariboru (izpremembe); glej: 
Mariborska mestna občina. 

«Klisursko prosvetno udruženje» 
v Klisuri; glej: Oprostitev od 
takse iz tar. post. 1, taksne ta
rife. 

'Klub pećske omladine ,Njegoš'» 
v Peći; glej: Oprostitev od takse 
iz tar. post 1. taksne tarife. 

Kmetijska društva: v Bitnjah pri 
Kranju, na Čatežu, v Srednji 
vasi, Šmartnem pri Kranju in 
Trebnjem; glej: Oprostitev od 
taks po naredbi ministra za fi
nance z dne 25. decembra 1923., 
št. 43.322. 

Kmetijski kredit; Izpremembe v 
pravilniku za izvrševanje za
kona o njem in v pravilniku o 
voditvi sodnega zadružnega re
gistra zadrug, ustanovljenih po 
zakonu o tem kreditu. 121, 39, 
str. 253. 

Kmetijski sezonski delavci iz naše 
kraljevine za Nemčijo; sporaz~ 
um o njih nabiranju In najema
nju. 106, 35, str. 233. 

Kmetijski zadrugi: v Moravčah in 
Starem trgu pri Ložu; glej: 
Oprostitev od taks po naredbi 
ministra za finance z dne 25. de
cembra 1923., št. 43.322. 

Kmetijsko konsumno društvo v 
Žireh; glej: Oprostitev od taks 
po naredbi ministra za finance 
z dne 25. decembra 1923., št. 
48.322. 

Kmetska hranilnica in posojilnica 
v Škocjanu; glej: Oprostitev od 
taks po naredbi ministra za fi
nance z dne 26. decembra 1923., 
št. 48.322. 

Knjige, učne, za osnovne šole (re
vizija); glej: Učne knjige za 
osnovne šole. 

Kokosovo in palmovo olje; tara 
ob uvozu. 186, 56, str. 898. 

Kolonije, angleške, katerih blago 
ima ob uvozu pri nas pravico, 
ukoriščati največjo ugodnost 
(seznamek); glej: Blago iz an
gleških kolonij Itd. 

Kolonizacijski fond za agrarno re
formo; stanje dne 31. decembra 
1927. 24, str. 153. 

Komisija, izpraševalna, za sloven
sko stenografijo v Ljubljani 
(imenovanje članov); glej: Iz
praševalna komisija za sloven
sko stenografijo v Ljubljani. 

Kompletne instalacije vodovodnih 
central; uvozno ocarinjanje. 145; 
45, str. 311. 

Komunalne zadolžnice, 4K%ne, 
Kranjske deželne banke(XXVII. 
žrebanje); glej: Žrebanje^ 

Kongrualni prejemki, dinarski 
(uredba o prevedbi župnijskih 
duhovnikov [dušnih pastirjev] 
s kronskimi kongrualnimi pre
jemki na te prejemke); glej: 
Župnijski duhovniki itd. 

Konjušnice (pravilnik o državnem 
strokovnem izpitu za njih nad
zornike); glej: Nadzorniki ko
njušnic itd. 

Konsum električnega toka v mari
borski oblasti; davščina. 44, 14, 
str. 92. 

Kontingenlirana obča pridobnina 
za davčno leto 1928. v ljubljan 
ski in mariborski oblasti; po
razdelitev. 12, str. 79. 

Kontrola, finančna; glej: Finanč
na kontrola. 

Kontrolni oddelek, ukinjeni, mini
strstva za pošto in telegraf (po
razdelitev njegovih odsekov); 
glej: Ministrstvo za pošto in 
telegraf. 

Konvalidacija in veljavnost za
konov (brakov), sklenjenih, ne 
da bi se bila pridržala bistvena 
forma poroke, na ozemlju, kjer 
velja zakonski člen XXXI. iz 
leta 1894. o zakonskem (brač-
nem) pravu; uredba, s katero 
se izdajajo predpisi o njej. 107, 
35, str. 235. 

-Kopitarji; njih uvoz iz zakuženih 
srezov v Avstrijo in njih provoz 
skozi njo je prepovedan. 43, str. 
294. 

Kosmate premije na požarne po
lice (pobiranje 4%ne davščine 
od njih v mestni občini mari
borski); glej: Mariborska mest
na občina. 

«,Kosmos', društvo za zaštitu pri
rode i čuvanje narodnog zdrav
lja» v Sarajevu; glej: Oprosti
tev od takse iz tar. post. 1. taks
ne tarife. 

Koze (katere je smatrati za ple
menske); glej: Plemenske ovce 
in koze. 

«Kragujevački bolesnički fond za 
međusobno pomaganje za slučaj 
bolesti i smrti» v Kragujevcu; 
glej: Oprostitev od takse iz tar. 
post. 1. taksne tarife. 

Kranjska deželna banka (XXVII. 
žrebanje njenih 4K%nih zastav
nih listov in 4Vj%mh komunal
nih zadolžnic); glej: Žrebanje. 

Krčevina; izprememba občinskih 
mej med to politično občino in 
politično občino Vurberçom. 
189, 56, str. 398. 

Kredit, kmetijski (izpremembe v 
pravilniku za izvrševanje za
kona o njem in v pravilniku o 
voditvi sodnega zadružnega re
gistra zadrug, ustanovljenih po 
zakonu o tem kreditu); glej: 
Kmetijski kredit. 

Kredit, poštni (zavarovanje valute 
iz njega je nedopustno); glej: 
Valuta. 

Kreditna zadruga detajlnih trgov
cev v Ljubljani; glej: Oprosti
tev od taks po naredbi ministra 
za finance z dne 25. decembra 
1923., št. 43.322. 

Krk; glej: Zakon, s katerim se 
nekatere občine splitske in ljub
ljanske oblasti pripajajo primor-
sko-krajiŠki oblasti. 

«Kruševačka omladina» v Kru-
ševtu; glej: Oprostitev od takse 
iz tar. post. 1. taksne tarife. 

Kuponi: 
drugi posojila za likvidacijo 

agrarnih odnošajev v Bosni 
in Hercegovini iz leta 1921. 
(izplačevanje je ustavljeno) in 
dvanajsti tega posojila (iz
plačevanje); glej: Posojilo za 
likvidacijo agrarnih odnoša
jev v Bosni in Hercegovini iz 
leta 1921.; 

tretji državnega investicijskega 
posojila iz leta 1921. (izplače
vanje je ustavljeno) in tri
najsti tega posojila (izplače
vanje) ; glej : Državno investi
cijsko posojilo iz leta 1921. 

Kurzi listin, izdanih na zlato ali 
inozemsko valuto: 
za januar 1, str. 10; 
za februar 11, str. 78; 
za marec 20, str. 130; 

za april 33, str. 222; 
za maj 43, str. 294; 
za junij 53, str. 375. 

Kvartanje po gostilnah, kavarnah 
in' barih v mariborski oblasti 
(oblastna davščina); glej: Go
stilne, kavarne in bari v mari
borski oblasti. 

Laboranti v resortu ministrstva za 
prosvefo; razvrstitev. 47, 15, 
str. 97. 

Legitimacije, železniške, za vojne 
invalide (te legitimacije poši
ljajo finančne uprave); glej: 
Vojni invalidi. 

Lehen na Pohorju; tako se ime
nuje odslej vas in občina Lehen 
pri Ribnici..60, str. 426. 

Lekamarska praksa; pojasnilo o 
nje priznanju. 146, 45, str. 311. 

Lekarni : 
v Dolenjem Logatcu (otvoritev) 

20, str. 130; 
v Ptuju «Pri zlatem orlu» (pre

nos koncesije na ime: Leon 
Behrbalk) 7, str. 50. 

Les, stavbni; glej: Stavbni les. 
Letovišče Bled; izpremembe zdra

viliškega reda. 196, 57, str. 405; 
popravek 213, 61, str. 432. 

Ležnina (upostavitev normalnih 
rokov, prostih ležnine, na po
stajah beograjske, sarajevske in 
subotiške železniške direkcije); 
glej: Normalni roki itd. 

Likvidacija agrarnih odnošajev v 
Bosni in Hercegovini (izplače
vanje drugega kupona posojila 
iz leta 1921. je ustavljeno; izpla
čevanje dvanajstega kupona) ; 
glej: Posojilo za likvidacijo 
agrarnih odnošajev v Bosni in 
Hercegovini iz leta 1921. ' 

Listi, zastavni, 424 %ni, Kranjske 
deželne banke (XXVII. žreba
nje); glej: Žrebanje. 

Listine, izdane na zlato ali ino
zemsko valuto (kurzi); glej: 
Kurzi listin itd. 

Ljubljanska borza za blago in 
vrednote; uzance za trgovanje 
z vrednotami. 53, 17, str. 105. 

Ljubljanska mestna občina: 
mnogokratniki davščine od pri

rastka na vrednosti nepremič
nin: za december 1927. 11, 
str. 76; za januar 1928. 19, str. 
128; za februar 28, str. 196; 
za marec 42, str. 292; za april 
49, str. 348; za maj 60, str. 428; 

oprostitev novih zgradb od ob
činskih doklad, tudi onih, ki 
so proste državnega davka in 
za katere je bilo v letu 1927. 
izdano uporabno dovolilo, 
najsi so se pričele graditi že 
leta 1926.) 33, str. 227. 

Ljubljanska pokrajinska razstava 
domačega materialnega in kul
turnega gospodarstva; nje pred
metom industrijske svojine se 
priznava prvenstvena pravica. 
34, 14, str. 89. 

Ljubljanski mednarodni vzorčni 
velesejem; njega predmetom in
dustrijske svojine se priznava 
prvenstvena pravica. 33, 14. 
str. 89. 

Ljubljanski oblastni odbor (ured
ba, s katero se izpreminja uredba 
glede službene pragmatike za 
nameščence tega oblastnega od
bora in zavodov, ki so v njegovi 
upravi); glej: Nameščenci ljub
ljanskega oblastnega odbora itd. 

Lokalna tarifa, železniška, za pre
voz blaga itd.; glej: Železniška 
lokalna tarifa za prevoz blaga 
itd. 

Lokalna železnica Kranj-Tržič 
(XII., XIII. in XIV. žrebanje 
prioritetnih obveznic iz leta 
1907.); glej: Žrebanje. 

Loterijska 2K%na državna renta 
za vojno škodo: 
načrt za četrto amortizacijo nje

nih obveznic; glej: Vojna 
škoda; 

uradni listi obveznic, izžrebanih 
pri IV. žrebanju za proračun
sko leto 1927./1928.; glej: 
Žrebanje. 

Lov sulca v gorenjem toku Savi
nje in v njenih pritokih nad 
PodvineMm jezom pri Polzeli 
(najmanjša dopustna mera zanj) ; 
glej: Sulec v gorenjem toku Sa
vinje itd. 

Lovišča v mariborski oblasti; ob
lastna doklada na njih zakup
nino. 41, 14, str. 91. 

Lovski smodnik, malodimni; glej: 
Malodimni smodnik. 



IV 

Luška tarifa za prevoz blaga itd.: 
izpremombe. dopolnitve in po
pravki. 29, 11, str. 75; 46, 14, 
str. 93; 52, 16, str. 104; 58, 19, 
str. 128; 80. 27. str. 180: 11», 38, 
str. 251; 152, 4S. str. 339; 169, 
51, str. 3G4; 181. 54. str. 3S7; 

' 214. 61, str. 434. 

M. 
Magnezit; voznina za prevoz. 169. 

51. str. 3G4; 214, 61, str. 434. 
«Magyar Numizmatikai Közlöny»; 

ta časopis je v naši državi do
voljen 61, str. 432. 

Malodimni smodnik: 
lovski 16. 6, str. 45; 
revolvrski 58, str. 414. 

Mandatorske dežele, angleške, ka
terih blago ima ob uvozu pri 
nas pravico, ukoriščati največjo 
ugodnost (seznamek) ; glej : Bla
go iz angleških kolonij itd. 

Mariborska mestna občina: 
izpremembe v klavniškem redu 

za mestno klavnico 94. 30, str. 
199; 

uredba o prispevku za požarno-
brambno službo mesta Mari
bora (pobiranje 4%ne dav
ščine od kosmatih premij na i 
požarne police) 216, 61, str. ] 
436. j 

Medicinska statistika; pravilniki 
za zbiranje podatkov. 99, 32, str. | 
214. | 

Mednarodni vzorčni velesejem, > 
ljubljanski (njega predmetom 
industrijske svojine se priznava 
prvenstvena pravica) ; glej : 
Ljubljanski mednarodni vzorčni 
velesejem. 

Meje, občinske, med političnima 
občinama Vurbergom in Krče
vino (izprememba); glej: Vur-
berg ali: Krčevina. , 

Menice; njih eskontiranje. 116. 37, 
str. 245. 

Mera, najmanjša dopustna, za lov 
sulca v gorenjem toku Savinje 
in v njenih pritokih nad Pod-
vinskim jezom pri Polzeli; glej: 
Sulec v goreniem toku Savinje 
itd. 

Mere in merilne priprave: dopol
nitev tarife o pobiranju taks za 
niih pregled in žigosanje. 65, 
23, str. 145. 

«Merkur» — banka Herzog, Schön 
i dr., d.d. v Zagrebu, sme po
slovati z valutami; glej: Valute. 

Milka, pesek in gramoz ob mo-
stovnih kompleksih na Savi od 
Tacna do Sv. Jakoba; pridobi
vanje je prepovedano. 26, str. 
176. 

Miloščine, zvišane in izenačene, 
bivšega monopolnega delavstva, 
njega vdov in sirot (pravilnik) ; 
glej: Bivše monopolno delavstvo 
itd. 

Minimalna stopnja uvozne carine: 
na bakrovo galico, na etre vseh 
vrst in na moko iz vseh vrst 
žita; glej dotični predmet. 

Ministrstva: 
ministrstvo 'pod predsedstvom 

Velje Vukićevića: postavitev 
Cedomira Radoviča za mini
stra za notranje posle in 
ostavka ministra brez port
felja Velimira M. Popovića 8, 
str. 53; postavitev drja. Vladi
mira Andriča za namestnika 
ministra za narodno zdravje 
12, str. 77; novo 20; str. 129; 
postavitev dr. Ilije Šumenko-
vića za ministra brez portfelja 
in Petra Markovića za na
mestnika ministru priprave 
za ustavotvorno skupščino in 
izenačevanje zakonov 23, str. 
145; 

za narodno zdravje (pristojnost 
za sprejemanje uslužbencev v 
resortu tega ministrstva v za
časno službo, za njih postav
ljanje na položaje, premešča
nje in prestanek službe) ; glej : 
Uslužbenci v resortu ministr
stva za narodno zdravje; 

sa pošto in telegraf: porazdeli
tev odsekov njegovega uki
njenega kontrolnega oddelka 
114, 36, str. 242; ustanovitev 
arhitektonskega urada 120, 
39, str. 259; 

za promet: izprememba § 3. 
uredbe o organizaciji tega 
minietrstva in prometne služ
be 36, 14, str. 89; postavitev 
Ivana Mohoriča, Bogumila 
Remca, Janka Lesničarja in 
ing. Frana Zupančiča za člane 
njegovega tarifnega odbora 

23, str. 145; pravilnik o po
možnem osebju državnih pro
metnih naprav v njegovem 
resortu; glej: Pomožno osebje 
državnih prometnih naprav 
itd. 

za prosveto (razvrstitev labo
rantov v njega resortu); glej: 
Laboranti itd. 

Mlekarna v Sv. Lovrencu; glej: 
Oprostitev od taks po naredbi 
ministra za finance z dne 25. de
cembra 1923., št. 43.322. 

Mlekarska zadruga v Želimljah; 
glej: Oprostitev od taks po na
redbi ministra za finance z dne 
25. decembra 1923., št. 43.322. 

Mnogokratniki davščine od pri
rastka na vrednosti nepremič
nin v mestni občini ljubljanski; 
glej: Ljubljanska mestna občina. 

Modeli, ki se uvažajo iz pogodbe
nih držav na povratek (navodila 
o izvrševanju njih uvoznih eks-
pedicij); glej: Vzorci in modeli 
itd. 

Moka iz vseh vrst žita; minimalna 
stopnja uvozne carine. 139, 44, 
str. 304. 

Monopolna kazniva dejanja (po
šiljanje oseb, ki so obsojene 
[zaprte] zaradi njih, na presta
janje kazni v zapore civilnih so
dišč izven Srbije in Črne gore 
in postopanje glede povračila 
stroškov za izvršitev kazni za 
take obsojence); glej: Osebe, ki 
so obsojene itd. 

Monopolna taksa za dele revol
verjev, pištol in flobertskih 
pušk; glej: Deli revolverjev itd. 

Monopolna uprava, samostalna 
(dopolnitev člena 28. uredbe o 
njej); glej: Samostalna mono
polna uprava. 

Monopolno delavstvo, bivše, njega 
vdove in sirote (pravilnik o 
zvišanih in izenačenih pokojni
nah [provizijah, podporah in 
miloščinah]); glej: Bivše mono
polno delavstvo itd. 

Mostnina na savskem mostu med 
Sevnico in Boštanjem; glej: Sev
nica. 

Mostovni kompleksi na Savi od 
Tacna do Sv. Jakoba (pridobi
vanje milke, peska in gramoza 
ob njih je prepovedano); glej: 
Milka, pesek in gramoz itd. 

Moška kaznilnica v Mariboru (stro
ški za preskrbo, stražo in upra
vo za leto 1928. za enega kaz
njenca); glej: Kaznjenci itd. 

Motorji z notranjim zgorevanjem 
(uvozno ocarinjanje svečic za 
njih prižiganje) ; glej : Svečice 
za prižiganje motorjev z notra
njim zgorevanjem. 

Motorna vozila v mariborski ob
lasti; oblastna taksa. 42, 14, 
str. 91. 

Motorne in ročne škropilnice za 
škropljenje drevja: 
uvozno ocarinjanje 88, 30, str. 

198; popravek 109,35, str. 237; 
oprostitev od uvozne carine 92, 

30, str. 198. 
Motorni deli tramvajskih, voz 

(uvozna carina); glej: Tramvaj
ski vozovi. 

Nalezljive bolezni: 
popravek k pravilniku o njih 

pojavljanju in o zbiranju po
datkov o njih gibanju 61, 20, 
str. 134; tolmačenje 96, 30, 
str. 201; 

v ljubljanski oblasti (njih giba
nje leta 1927.) 12, str. 78; 

v mariborski oblasti (njih giba
nje leta 1927.) 53, str. 376. 

Nameščenci ljubljanskega oblast
nega odbora in zavodov, ki so 
v njegovi upravi; uredba, s ka
tero se izpreminja uredba glede 
njih službene pragmatike. 39, 
14, str. 90. 

Nameščenci in delavci, zaposleni 
pri vodnih zadrugah; naredba, 
s katero se pogojno izvzemajo 
od obveznosti zavarovanja zoper 
bolezen in nezgode. 23,9, str. 62. 

Nameščenski zaupniki v podjetjih, 
ki spadajo pod zakon o zaščiti 
delavcev (navodila za njih vo
litve in poslovnik o njih delo
vanju); glej: Delavski in name
ščenski zaupniki itd. 

Naponi, električni (njih normali
zacija); glej: Električni naponi. 

Naprave, državne prometne, v re
sortu ministrstva za promet 
(pravilnik o njih pomožnem 
osebju); glej: Pomožno osebje 
državnih prometnih naprav itd. 

Narodna banka (provizija poštne 
hranilnice za prenose na žirovni 
račun pri njej); glej: Poštna 
hranilnica. 

Naseljeni dobrovoljci, poljedelci in 
drugi interesenti agrarne refor
me (izpremembe in dopolnitve 
zakona o brezobrestnih posoji
lih njih združbam); glej: Agrar
na reforma. 

Nedoslajanje hrane (zakon o pod
porah onim, ki jim nedostaja 
hrane, in pravilnik za izvršitev 
tega zakona); glej: Podpora 
onim, ki jim nedostaja hrane. 

Nemčija : 
sporazum o nabiranju in naje

manju kmetijskih sezonskih 
delavcev iz naše kraljevine za 
Nemčijo; glej: Kmetijski se
zonski delavci itd.; 

zakon o trgovinski in plovitveni 
pogodbi med našo kraljevino 
in to državo, uporabljanje ta
rife B. v tej pogodbi in na
vodila za njeno obče uporab
ljanje; glej: Trgovinske in 
plovitvene pogodbe. 

Neorganske spojine, nikjer imeno
vane; uvozno ocarinjanje. 72, 
25, str. 158. 

Neposrednji davki: zakon 75, 26, 
str. 161 : popravka 131. 41, str. 
287; 218, 62, str. 437. 

Neprečiščeni parafin (uvozno oca
rinjanje); glej: Prečiščeni in 
neprečiščeni parafin. 

Nepremičnine v mestni občini 
ljubljanski (mnogokratniki za 
davščino od prirastka na njih 
vrednost); glej: Ljubljanska 
mestna občina. • 

Nesamostalno delo in nesamo
stalni poklic (pravilnik za da
vek na dohodek) ; glej : Usluž-
benski davek. 

Motorni tramvajski vozovi; uvoz-. Nezgode (naredba, s katero se po-
no ocarinjanje. 162 in 163, 50, i 
str. 351. j 

«Münchener Neueste Nachrichtens; ! 
ta list je v naši državi zopet do
voljen. 60, str. 426. 

«Muslimanska narodna čitaonica* 

gojno izvzemajo od obveznosti 
zavarovanja zoper nje name' 
ščenci in delavci, zaposleni pri 
vodnih zadrugah) ; glej : Name
ščenci in delavci, zaposleni pri 
vodnih zadrugah. 

v Sjetlini; glej: Oprostitev od Nikljaste kadi (minimalna stopnja 
takse 
rife. 

iz tar. post. 1. taksne ta 

N. 
Nabavljalne zadruge državnih 

uslužbencev in Zveza teh za
drug; uredba o izpremembah in 
dopolnitvah uredbe o njih. 178, 
53, str. 373. 

Načrt za četrto amortizacijo obvez
nic loterijske 2K%ne državne 
rente za vojno škodo za pro
računsko leto 1927./1928.; glej: 
Vojna škoda. 

Nadzorniki konjušnic \xf uprav
niki žrebčarn; pravilnik o njih 
državnem strokovnem izpitu. 
104. 34, str. 230. 

Nadzorniki, šolski (pravila o njih 
diplomskem izpitu na viajih pe
dagoških šolah); glej: Višje pe
dagoške šole. 

Najmanjša dopustna mera za lov 
sulca v gorenjem toku Savinje 
in v njenih pritokih nad Pod-
vinskim jezom pri Polzeli; glej: 
Sulec v gorenjem toku Savinje 
itd. 

uvozne carine je znižana); glej: 
Železna pločevina itd.; 

Normalizacija električnih napo-
nov; glej: Električni naponi. 

Normalni roki, prosti stojnine in 
ležnine; njih upostavitev na po
stajah železniških direkcij: beo
grajske 52, 16, str. 104; sarajev
ske 51, 15, str. 100; subotiške 
46, 14, str. 95. 

Notarski izpiti; honorar za njih 
opravljanje 74, 25, str. 158. 

Nova vrsta tobaka za pipo, tako 
zvani «amerikanec» ; glej: Tobak 
za pipo. 

Nove emisije: 
banderol za cigaretni papir in 

za vžigalice kakor tudi za vo
ščene vžigalice; glej: Ciga
retni papir in vžigalice in: 
Voščene vžigalice; 

pivskih znamk; glej: Pivske 
znamke. 

Nove zgradbe v Ljubljani (opro
stitev od občinskih doklad tudi 
onih, ki so proste državnega 
davka in za katere je bilo v letu 
1927. izdano uporabno dovolilo, 

najsi so se pričele graditi že 
leta 1926.); glej: Ljubljanska 
mestna občina. 

«Novosadski središnji katolički 
krug» v Novem Sadu; glej: 
Oprostitev od takse iz tar. 
post. 1. taksne tarife. 

O. 
Obča pridobnina, kontingentirana, 

za davčno leto 1928. v ljubljan
ski in mariborski oblasti (po
razdelitev); glej: Kontingenti-
r:ina obča pridobnina. 

Občekoristua stavbena in kreditna 
zadruga javnih nameščencev in 
upokojencev v Novem mestu; 
glej: Oprostitev od taks po na
redbi ministra za finance z dne 
25. decembra 1923., št. 43.322. 

Obče opazke k XV. delu uvozne 
carinske tarife (postopanje za 
uporabljanje ugodnosti iz njih) ; 
glej: Uvozna carinska tarifa. 

Občini, politični, Vurberg in Krče
vina (izprememba občinskih^ 
mej); glej: Vurberg ali: Krče-" 
vina. 

Občinska odbora v St. Juriju ob 
Taboru in v Šoštanju (razpust) ; 
glej : Št. Jurij ob Taboru in : Šo
štanj. 

Občinske doklado v Ljubljani 
(oprostitev od njih za nove 
zgradbe, tudi za one, ki so pro
ste državnega davka in za ka
tere je bilo v letu 1927. izdano 
uporabno dovolilo, najsi so se 
pričele graditi že leta 1926.); 
glej: Ljubljanska mestna ob
čina. 

Občinske meje med političnima 
občinama Vurbergom in Krče
vino (izpremembe); glej: Vur
berg ali: Krčevina. 

Obisk, ponočni, gostiln, kavarn in 
barov v mariborski oblasti (ob
lastna davščina); glej: Gostilne, 
kavarne in bari v mariborski j 
oblasti. | 

Oblastna davščina na ponočni ob
isk gostiln, kavarn in barov in 
na kvartanje v mariborski ob
lasti; glej: Gostilne, kavarne in 
bari v mariborski oblasti. 

Oblastna skupščina mariborsko 
oblasti; uredba glede njenega 
proračuna za leto 1928. 54, 18. 
str. 113. 

Oblastne takse v mariborski ob
lasti: 
na motorna vozila; glej: Motor

na vozila v mariborski ob
lasti; 

veselična in taksa na plesne 
vaje 43, 14, str. 91. 

Oblastni dokladi v mariborski ob
lasti: 
k državni trošarini na opojne 

pijače; glej: Opojne pijače; 
na zakupnino lovišč; glej: Lo

višča v mariborski oblasti. 
Oblastni odbor, ljubljanski (ured

ba, s katero se izpreminja ured
ba glede službene pragmatike 
za nameščence tega oblastnega 
odbora in zavodov, ki so v nje
govi upravi; glej: Nameščenci 
ljubljanskega oblastnega od
bora itd. 

Oblastni posli (sodelovanje držav
nih oblastev pri njih); glej: 
Državna oblastva. 

Obleka (pravilnik o preskrbo van ju 
organov finančne kontrole z 
obleko, obutvijo in perilom); 
glej: Finančna kontrola. 

Obračunjevalni tečaji za državna 
izplačila v tuji valuti: 
za januar 5, str. 87; 
za februar 14, str. 94; 
za marec 24, str. 154; 
za april 34, str. 230; 
za maj 45, str. 312; 
za junij 68, str. 875. 

Obratovalnice: 
trgovinske in obrtne (njih od

piranje in zapiranje kakor 
tudi delovni čas pomožnega 
osebja v njih); glej: Trgovin
ske in obrtne obratovalnice; 

z alkoholnimi pijačami (pravil
nik); glej: Pravilnik o gostil
nah itd. 

<Obrtna zadruga brijača i vlasu
ljara za Severnu Dalmaeiju> v 
Splitu; glej: Oprostitev od takse 
iz tar. post. 1. taksne tarife. 

Obrtne obratovalnice (njih od
piranje in zapiranje kakor tudi 
delovni čas pomožnega osebja v 
njih); glej: Trgovinske in ow-t-
ne obratovalnice. 

Obutev (pravilnik o preskrbovanju 
organov finaacne kontrole z 
obleko, obutvijo in perilom); 
glej: Finančna kontrola. 

Obveznice: 
loterijske 21A%ne državne rente 

za vojno škodo: načrt za njih 
četrto amortizacijo; glej: Voj
na škoda; uradni listi teh ob
veznic, izžrebanih pri IV. žre
banju za proračunsko leto 
1927./1928.; glej: Žrebanje; 

prioritetne dolenjskih železnic 
iz leta 1892. (XXXV. redno 
žrebanje); glej: Žrebanje; 

prioritetne lokalne kranjsko-
tržiške železnice iz leta 1907. 
(XII., XIII. in XIV. žrebanje); 
glej: Žrebanje. 

Obvezno frahkiranje na železni
cah; izprememba v oprostitvi. 
201, 58, str. 415. 

Ocarinjanje, uvozno: akumulator
jev, ki se uvažajo z avtomobili 
vred, avtomobilnih gum, blaga 
v tekočem ali gostotekočem sta
nju, britev z lesenimi platnicami 
brez vzmeti, galunov, golobov, 
grašičnega ploda, karbokrimpa, 
kompletnih instalacij vodovod
nih central, motornih in ročnih 
škropilnic za škropljenje drevja, 
motornih tramvajskih voz, nikjer 
imenovanih neorganskih spojin, 
papirja za tiskanje na rotacij
skih strojih, praženega slada in 
karamelovega slada, prečišče
nega in neprečiščnnega parafina, 
sandal z izvrlanimi luknianii na 
lesu, soli hromove kisline, stavb
nega lesa, svečic za prižiganje 
motorjev z notranjim zgoreva-
niem, fokočin in gosfotekočega 
blaga v nepriznanih zavojih, 
tekočin v železnih sodih in tka
nin, kombiniranih iz plišastih in 
desiniranih ali broširanih mest 
neplišastega tkanja: glej dotični 
predmet. 

Ocenjnnjc siromašnega stanja in
validov glej: Invalidi. 

Odbori : 
ljubljanski oblastni odbor (ured

ba, s katero se izpreminja 
uredba glede službene pragma
tike za nameščence tega ob
lastnega odbora in zavodov, 
ki so v njegovi upravi); glej: 
Nameščenci ljubljanskega ob
lastnega odbora itd.; 

tarifni odbor pri ministrstvu za 
promet (postavitev članov 
Ivana Mohoriča, Bogumila 
Remca, Janka Lesničarja in 
ing. Frana Zupančiča); g]%j: 
Ministrstvo za promet; 

občinska odbora v Št. Juriju ob 
Taboru in v Šoštanju (raz
pust); gloj: Št. Jurij ob Ta
boru in: Šoštanj. 

Oddelki: 
carinski; glej: Carinski oddelki; 
farmacevtski oddelek na filozof

ski fakulteti univerze v Za
grebu; glej: Farmacevtski od
delek itd.; 

kontrolni oddelek, ukinjeni, mi
nistrstva za pošto in telegraf 
(porazdelitev njegovih odse
kov); glej: Ministrstvo za po
što in telegraf; 

sreska hidrotehnična oddelka v 
Ljubljani in Mariboru (ukini
tev); glej: Sreska hidroteh
nična oddelka v Ljubljani in 
Mariboru. 

Odjavljanje plovnih objektov v 
rečnih pristaniščih (izpremembe 
in dopolnitve v pravilniku); 
glej: Plovni objekti. 

Odkup invalidnine (navodila) ; glej: 

Invalidnina. 
Odpiranje trgovinskih in obrtnih 

obratovalnic; glej: Trgovinske 
in obrtne obratovalnice. 

Odseki ukinjenega kontrolnega 
oddelka ministrstva za pošto in 
telegraf (njih porazdelitev) ; 
glej: Ministrstvo za pošto in 
telegraf. 

Odškodnina, vojna (pogoji, ob ka
terih so predmeti, ki se uvažajo 
kot ta odSkodnina, oproščeni 
plačila carin); glej: Vojna od
škodnina. 

Odvetniki v Sloveniji; njih imena 
in uradni sedeži. 2, str. 15. 

Okrajni zastopi v mariborski ob
lasti: 
izprememba v okrajnem zastopu 

v Šmarju pri Jelšah 50, str. 
852; 

odobritev proračunov za leto 
1928. 147, 45, str. 312; 

razpust okrajnega zastopa v 
Kozjem 26, str. 186. 

Olajšave, carinske, za turiste, ki 
prihajajo v našo državo; glej: 
Turisti. 

Olje, kokosovo in palmovo (tara 
ob uvozu); glej: Kokosovo iu 
palmovo olje. 



Omišalj; glej: Zakon, s katerim 
se nekatere občine splitske in 
ljubljanske oblasti pripajajo pri-
morsko-krajiški oblasti. 

Opazke, obče, k XV. delu uvozne 
carinske tarife (postopanje za 
uporabljanje ugodnosti iz njih) ; 
glej: Uvozna carinska tarifa. 

Opojne pijače; oblastna doklada k 
državni trošarini nanje v mari
borski oblasti. 45, 14, str. 92. 

Oprostitev od občinskih doklad za 
nove zgradbe v Ljubljani, tudi 
za one, ki so proste državnega 
davka in za katere je bilo v letu 
1927. izdano uporabno dovolilo, 
najsi so se pričele graditi že 
leta 1926.); glej: Ljubljanska 
mestna občina. 

Oprostitev od obveznega franki-
ranja na železnicah (izpremem-
ba); glej: Obvezno frankiranje 
na železnicah. 

Oprostitev od taks po naredbi mi
nistra za finance z dne 25. de
cembra 1923., št. 43.322: 
Čevljarska gospodarska zadruga 

na Dobračevi pri Zireh 40, 
str. 260; 

"Delavski dom» v Mostah 65, 
str. 395; 

Hranilni in posojilni zavod v 
Ljubljani 40, str. 260; 

Hranilnice in posojilnice: na 
Bohinjski Bistrici, v Borov
nici, na Čatežu, Dobračevi in 
v Hinjah 40, str. 260; «Učitelj
skega konvikta» v Ljubljani 
50, str. 356; na Mirni, Selih 
pri Sumberku, v Srednji vasi, 
Šmartnem pri Kranju in Zireh 
40, str. 260; 

Klavnica za Gorenjsko na Savi-
Jesenicah 17, str. 111; 

Kmetijska društva: v Bitnjah 
pri Kranju, na Čatežu, v Sred
nji vasi, Šmartnem pri Kra
nju, Trebnjem 40, str. 260; 

Kmetijski zadrugi: v Moravčah 
49, str. 348; v Starem trgu pri 
Ložu 59, str. 424; 

Kmetijsko konsumno društvo v 
Zireh 40, str. 260; 

Kmetska hranilnica in posojil
nica v Skocijanu 7, str. 51 ; 

Kreditna zadruga detajlnih tr
govcev v Ljubljani 6, str. 47; 

Mlekarna v Sv. Lovrencu 40, 
str. 260; 

Mlekarska zadruga v Želimljah 
53, str. 380; 

Občekoristna stavbena in kre
ditna zadruga javnih name
ščencev in upokojencev v No
vem mestu 40, str. 260; 

Poljedelska zakupna zadruga v 
Ljubljani 50, str. 356; 

Posojilnica in hranilnica v Sve
tem Križu pri Litiji 40, str. 
260; 

Revizijska zveza v Ljubljani 40, 
str. 260; 

^Skupni dom» v Ljubljani 16, 
str. 108; 

•Stan in dom» za Gorenjsko, 
Sava-Jesenice 18, str. 120; 

Stavbna zadruga «Delavski dom» 
v Šiški 20, str. 135; 

Strojna zadruga v Savijah 39, 
str. 256: 

Vodovodna zadruga v Lukovici 
30, str. 202; 

'Zadružni kredit» v Kranju 1, 
str. 12; 

Zadružno skladišče za nabavo 
in vnovčevanje v Žireh 40, 
str. 260. 

Oprostitev od takse iz tar. post. 1. 
taksne tarife: 
«Centralni odbor za podizanje 

spomenika kralju Tomislavu» 
v Zagrebu 25, str. 157; 

'Društvo bosansko-hercegovskih 
umirovljenika» v Sarajevu 32, 
str. 213; 

'Društvo za raziskovanje jam» 
v Ljubljani 25, str. 157; 

Gospodarska poslovalnica osebja 
ljubljanske železniške direk
cije v Ljubljani 20, str. 185; 

'^Hrvatsko prirodoslovno dru
štvo» v Zagrebu 52, str. 365; 

". Humano društvo ,Siroče'» v 
Beogradu 6, str. 41 ; 

«Istorijsko društvo» v Novem 
Sadu 13, str. 85; 

«Klisursko prosvetno udruženje» 
v Klisuri 50, str. 349; 

<:Klub pećske omladine .Nje
goš'* v Peći 25, str. 157; 

--.Kosmos', društvo za zaštitu 
prirode i čuvanje narodnog 
zdravlja» v Sarajevu 60, str. 
349; 

'.Kragujevački bolesnički fond 
za međusobno pomaganje za 
slučaj bolesti i smrti» v Kra-

i gujevcu 82, str. 213; 

«Kruševačka omladina» v Kru-
ševcu 25, str. 157; 

«Muslimanska narodna čitao
nica» v Sjetlini 57, str. 401 ; 

«Novosadski središnji katolički 
krug» v Novem Sadu 35, str. 
233; 

«Obrtna zadruga brijača i vla
suljara za Severnu Dalmaciju» 
v Splitu 8, str. 53; 

Podružnica «Kola jugoslovan
skih sester za mežiško do
lino» na Prevaljah 57, str. 401 ; 

«Potporno društvo ,Islahijjet'» 
v Brčkem 82, str. 213; 

«Radničko invalidsko pripomoč-
no i penziono udruženje kra
ljevine Srba, Hrvata i Slove
naca» v Subotici z vsemi po
družnicami 57, str. 401 ; 

«Savez ruskih književnika i no
vinara» v Beogradu 25, str. 
157; 

«Sportski klub ,Slavija'» v Sa
rajevu 32, str. 213; 

«Udruženje geometara kralje
vine Srba, Hrvata i Slove
naca» 25, str. 157; 

«Udruženje prijatelja umetnosti 
,Cvijeta Zuzorič'» v Beogradu 
25, str. 157; 

«Udruženje studenata mašinske 
elektrotehnike» v Beogradu 
25, str. 157; 

cUdruženje trgovaca i industri
jalaca» v Somboru 45, str. 309; 

«Veliki upravni savet patrijar-
šije srpske» v Sremskih Kar-
lovcih 61, str. 429; 

«Veslački klub ,Beograd'» v 
Beogradu 40, str. 257; 

«Zagrebačko ribarsko društvo» 
v Zagrebu 25, str. 157; 

«Zanatlijska zadruga» v Debe
ljaci 54, str. 381. 

Oprostitev od uvozne carine mo
tornih in ročnih škropilnic za 
škropljenje drevja; glej: Motor
ne in ročne škropilnice za škrop
ljenje drevja. 

Organi finančne kontrole (pravil
nik o njih preskrbovanju z oble
ko, obutvijo in perilom in ugod
nosti za potovanje po železnici) ; 
glej: Finančna kontrola. 

Organizacija ministrstva za pro
met in prometne službe v naši 
kraljevini (izprememba § 3. v 
uredbi o njej) ; glej : Ministrstvo 
za promet. 

Osebe: • *~ 
ki so jih ugriznile stekle živali 

(pravilnik o njih cepljenju); 
glej: Cepljenje oseb itd.; 

ki so obsojene (zaprte) zaradi 
monopolnih, carinskih in po
dobnih kaznivih dejanj (njih 
pošiljanje na prestajanje kazni 
v zapore civilnih sodišč izven 
Srbije in Črne gore in posto
panje glede povračila stroškov 
za izvršitev kazni za take ob
sojence) 220, 62, str. 437. 

Osebje, pomožno: 
državnih prometnih naprav v 

resortu ministrstva za promet 
(pravilnik) ; glej : Pomožno 
osebje državnih prometnih 
naprav itd.; 

v trgovinskih in obrtnih obrato
valnicah (uredba o njega de
lovnem času); glej: Trgovin
ske in. obrtne obratovalnice. 

Osnovne, šole (revizijaučnih knjig) ; 
glej: Učne knjige za osnovne 
šole. 

Ovce (katere je smatrati za ple
menske); glej: Plemenske ovce 
in koze. 

P. 
Pakt o prijateljstvu in prisrčnem 

sodelovanju med kraljevino Sr
bov, Hrvatov in Slovencev in 
Poljsko, podpisan v Ženevi dne 
18. septembra 1926. 190, 57, str. 
401. 

Palmovo olje (tara ob uvozu); 
glej: Kokosovo in palmovo olje. 

Papir: 
cigaretni (banderole nove emi

sije); glej: Cigaretni papir; 
za tiskanje na rotacijskih stro

jih; uvozno ocarin janje 127, 
40, str. 258. 

Parafin, prečiščen in neprečiščen 
• (uvozno ocarinjanje); glej: Pre

čiščeni in neprečiščeni parafin. 
§ 8. uredbe o organizaciji ministr

stva za promet in prometne 
službe' v naši kraljevini (izpre
memba); glej: Ministrstvo za 
promet. 

Pedagoške šole, višje (pravila o 
diplomskem iapitu za učitelje na 
učiteljiščih in za šolske nadzor
nike); glej: Višje pedagoške 
Sole. 

Perilo (pravilnik o preskrbovanju 
organov finančne kontrole z 
obleko, obutvijo in perilom); 
glej: Finančna kontrola. 

Pesek (njega pridobivanje ob mo-
stovnih kompleksih na Savi od 
Tacna do Sv. Jakoba je prepove
dano); glej: Milka, pesek in 
gramoz itd. 

Petar Kočović v Tetovu sme po
slovati z valutami; glej: Valute. 

Pijače: 
alkoholne (pravilnik o obrato

valnicah z njimi); glej: Pra
vilnik o gostilnah itd.; 

opojne (oblastna doklada k dr
žavni trošarini nanje v mari
borski oblasti) ; glej : Opojne 
pijače. 

Pismonosni golobi; zakon. 198, 58, 
str. 409. 

Pištole (monopolna taksa za njih 
dele); glej: Deli revolverjev 
itd. 

Pivske znamke; nova emisija. 44, 
str. 304; 53, str. 375. 

Plačilna sredstva, inozemska (pro
dajanje); glej: Inozemska pla
čilna sredstva. 

Plemenske ovce in koze; katere 
je smatrati za take. 69, 25, str. 
157. 

Plesne vaje v mariborski oblasti 
(oblastna taksa); glej: Oblastna 
veselična taksa itd. 

Pločevina, železna (minimalna 
stopnja uvozne carine je zni
žana); glej: Železna pločevina 
itd. 

Plovni objekti; izpremembe in do
polnitve v pravilniku o njih pri
javi in odjavi v rečnih prista
niščih. 60, 20, str. 134. 

Plugi in njih deli; oprostitev od 
uvozne carine je podaljšana do 
dne 31. oktobra 1928. 140, 44, 
str. 304. 

Pobijanje tihotapstva (stanje fonda 
dne 81. decembra 1927.); glej: 
Fond za pobijanje tihotapstva. 

Pobiranje: davščine od kosmatih 
premij na požarne police v ma
riborski mestni občini; glej: 
Mariborska mestna občina; do-
klade za zbornico za trgovino, 
obrt in industrijo v Ljubljani za 
leto 1928.; glej: Zbornica za 
trgovino, obrt in industrijo v 
Ljubljani; oblastne davščine na 
ponočni obisk gostiln, kavarn 
in barov in na kvartanje v ma
riborski oblasti; glej: Gostilne, 
kavarne in bari v mariborski 
oblasti; taks za pregled in žigo
sanje mer in merilnih naprav 
(dopolnitev tarife); glej: Mere 
in merilne priprave; tlakovine; 
glej: Tlakovina; uvozne carine 
na motorne dele tramvajskih 
voz; glej: Tramvajski vozovi. 

Podatki: 
o gibanju nalezljivih bolezni; 

glej: Nalezljive bolezni; 
o medicinski statistiki (pravil

nik za zbiranje); glej: Medi
cinska statistika; 

statistični, o gibanju zunanje 
trgovine; glej: Zunanja trgo
vina. 

Podpora onim, ki jim nedostaja 
hrane; zakon 76, 27, str. 117; 
pravilnik 77, 27, str. 118. 

Podpore, zvišane in izenačene, 
bivšega monopolnega delavstva, 
njega vdov in sirot (pravilnik); 
glej: Bivše monopolno delav
stvo itd. 

Podružnica «Kola jugoslovanskih 
sester za mežiško dolino» na 
Prevaljah; glej: Oprostitev od 
takse iz far. post. 1. taksne ta
rife. 

Pogodba o poravnavanju in arbi
traži med kraljevino Srbov, Hr
vatov in Slovencev in Poljsko, 
podpisana v Ženevi dne 18. sep
tembra 1926. 191, 57, str. 401. 

Pogodbe, trgovinske in plovit-
vene; glej: Trgovinske in plo-
vitvene pogodbe. 

Pogodbene državne pošte; pravil
nik o njih je razširjen na vse 
poštne in telegrafske direkcije. 
123, 40, str. 257. 

Pogozdovanje: 
pravilnik o zbiranju in, uporab

ljanju prispevkov zanje 98, 
32, str. 213; 

dopolnitev tega pravilnika 197, 
57, str. 408. 

Pokojnine, zvišane in izenačene, 
bivšega monopolnega delavstva, 
njega vdov in sirot (pravilnik); 
glej: Bivše monopolno delavstvo 
itd. 

Pokojninska blagajna glavne bra-
tovske skladnice v Sloveniji; 
člen 119. projekta nove uredbe 

o zavarovanju rudarskih delav
cev in nameščencev pri rudar
skih podjetjih se sme začasno 
uporabljati specialno in samo 
za Slovenijo. 204, 60, str. 425. 

Pokojninski zavod za nameščence 
v Ljubljani; pravilnik o draginj-
skih dokladah. 8, 4, str. 29. 

Pokrajinska razstava domačega 
materialnega in kulturnega go
spodarstva v Ljubljani (nje 
predmetom industrijske svojine 
se priznava prvenstvena pra
vica); glej: Ljubljanska pokra
jinska razstava itd. 

Police, požarne (pobiranje 4%ne 
davščine od kosmatih premij 
nanje v mestni občini maribor
ski); glej: Mariborska mestna 
občina. 

Politični občini Vurberg in Krče
vina (izprememba občinskih 
mej); glej: Vurberg ali: Krče
vina. 

Poljedelci, naseljeni (izpremembe 
in dopolnitve zakona o brez
obrestnih posojilih njih združ
bam); glej: Agrarna reforma. 

Poljedelska zakupna zadruga v 
Ljubljani; glej: Oprostitev od 
taks po naredbi ministra za fi
nance z dne 25. decembra 1923., 
št. 43.322. 

Poljska : 
pakt o prijateljstvu in prisrčnem 

sodelovanju med našo kralje
vino in Poljsko; glej: Pakt o 
prijateljstvu in prisrčnem so
delovanju itd.; 

pogodba o poravnavanju in arbi
traži med našo kraljevino in 
Poljsko; glej: Pogodba o po
ravnavanju in arbitraži itd. 

Pomožno osebje: 
državnih prometnih naprav v 

resortu ministrstva za promet: 
pravilnik 11, 5, str. 33; po
pravki 19, 6, str. 45; 

v trgovinskih in obrtnih obrato
valnicah (uredba o njega de
lovnem času) ; glej : Trgovin
ske in obrtne obratovalnice. 

Ponočni obisk gostiln, kavarn in 
barov v mariborski oblasti (ob
lastna davščina); glej: Gostilne, 
kavarne in bari v mariborski 
oblasti. 

Popravki: k cenovniku, po kate
rem se mora vršiti zavarovanje 
valute ob izvozu blaga; glej: 
Cenovnik, po katerem se mora 
vršiti zavarovanje valute itd.; 
k daljinarju železnic kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev; 
glej: Daljinar itd.; k finančnemu 
zakonu za leto 1928./1929.; glej: 
Finančni zakon za leto 1928./ 
/1929.; k izpremembi razpisa 
C. br. 43.918/22 glede potrdil o 
izvoru blaga iz prekmorskih dr
žav; glej: Blago iz prekmorskih 
držav; k izpremembi zdravili
škega reda za letovišče Bled; 
glej: Letovišče Bled; k luški ta
rifi za prevoz blaga itd.; glej: 
Luška tarifa; k navodilom za 
zbiranje statističnih podatkov o 
gibanju zunanje trgovine; glej: 
Zunanja trgovina; k pravilniku 
o izdelovanju, uvozu in prometu 
sredstev za zatiranje rastlinskih 
škodljivcev in bolezni; glej: 
Rastlinski škodljivci in rastlin
ske bolezni; k pravilniku o po
možnem osebju državnih pro
metnih naprav v resortu mini
strstva za promet; glej: Pomožno 
osebje državnih prometnih na
prav itd. ; k pravilniku o prijav
ljanju nalezljivih bolezni in o 
zbiranju podatkov o njih giba
nju; glej: Nalezljive bolezni; k 
pravilniku za davek na dohodek 
od nesamostalnega dela in po
klica; glej: Uslužbenski davek; 
k razpisu o postopanju za upo
rabljanje ugodnosti iz občih 
opazk k XV. delu uvozne carin
ske tarife; glej: Uvozna carinska 
tarifa ; k trgovinski in plovitveni 
pogodbi med našo kraljevino in 
Nemčijo; glej: Trgovinska in 
plovitvena pogodba med kralje
vino Srbov, Hrvatov in Sloven
cev in Nemčijo; k uredbi o od
piranju in zapiranju trgovinskih 
in obrtnih obratovalnic; glej: 
Trgovinske in obrtne obratoval
nice; k uredbi o prevedbi žup
nijskih duhovnikov (dušnih pa
stirjev) s kronskimi kongrual-
nimi prejemki na dinarske kon-
grualne prejemke; glej: Župnij
ski duhovniki itd.; k uvoznemu 
ocarinjanju avtomobilnih gum; 
glej: Avtomobilnegume; k uvoz
nemu ocarinjanju motornih in 
ročnih škropilnic za škropljenje 

drevja; glej: Motorne in ročne 
škropilnice za škropljenje drev
ja; k zakonu o neposrednjih 
davkih; glej: Neposrednji davki; 
k zakonu o tisku; glej: Zakon, o 
tisku; k železniškim tarifam; 
glej dotično tarifo. 

Porazdelitev kontingentirane obče 
pridobnine za davčno leto 1928. 
v ljubljanski in mariborski ob
lasti; glej: Kontingentirana obča 
pridobnina itd. 

Posestva, angleška, kalerih blago 
ima ob uvozu pri nas pravico, 
ukoriščati največjo ugodnost (se-
znamek); glej: Blago iz angle
ških kolonij itd. 

Poslaništvo, srbsko-hrvatsko-slo
vensko, v Argentiniji (otvori
tev); glej: Srbsko-hrvatsko-slo-
vensko poslaništvo v Argentiniji. 

Poslovnik o delovanju delavskih 
in nameščenskih zaupnikov; 
glej: Delavski in nameščenski 
zaupniki itd. 

Posojila: 
brezobrestna združbam naselje

nih dobrovoljcev, poljedelcev 
in drugih interesentov agrarne 
reforme (izpremembe in do
polnitve zakona o njih); glej: 
Agrarna reforma; 

državno investicijsko iz leta 1921. 
"(izplačevanje tretjega kupona 

je ustavljeno, izplačevanje tri
najstega kupona); glej: Držav
no investicijsko posojilo iz 
leta 1921.; 

za likvidacijo agrarnih odnoša-
jev v Bosni in Hercegovini iz 
leta 1921.; izplačevanje dru
gega kupona je ustavljeno 42, 
str. 291 ; izplačevanje dvanaj
stega kupona 44, str. 304. 

Posojilnica in hranilnica v Svetem 
Križu pri Litiji; glej: Oprostitev 
od taks po naredbi ministra za 
finance z dne 25. decembra 1923., 
št. 43.322. 

Postaje, železniške (izpremembe 
in dopolnitve v njih imeniku); 
glej: Železniške postaje. 

Postaje, železniške, in postajališča, 
železniška; glej: Železniške po
staje in železniška postajališča. 

Pošiljke, poštne (pravilnik o njih 
prenašanju po zraku v notra
njem prometu naše kraljevine); 
glej: Poštne pošiljke. 

PoŠte, pogodbene državne (pravil
nik o njih je razširjen na vse 
poštne in telegrafske direkcije) ; 
glej: Pogodbene državne pošte. 

Poštna hranilnica; njena provizija 
za prenose na žirovni račun pri 
Narodni banki. 5, str. 39. 

Poštne pošiljke; pravilnik o njih 
prenašanju po zraku v notra
njem prometu naše kraljevine. 
112, 36, str. 241. 

Poštne znamke po 25 Din in po 
! 50 Din;- prenatisk na vrednost 
I 10 Din. 7, str. 50; 52, str. 367. 
j Poštni kredit (zavarovanje valute 
! iz njega je nedopustno); glej: 
j Valute. 

, Poštno - telegrafski in telefonski 
uradi; pravilnik o delovnem 

| času. 106, 35, str. 233. 
: Poštno - telegrafski in telefonski 
! uradniki; glej: Uradniki poštno-
j telegrafske in telefonske stroke. 
iPoštno-telegrafski svet; izpremem

be in dopolnitve v pravilniku o 
njega sestavi, področju in po
slovnem redu. 49, 15, str. 97. 

Potniki: 
izpremembe in dopolnitve v ta

rifi za promet potnikov, prt
ljage in ekspresnega blaga; 
glej: Promet potnikov in eks-
presnega blaga; _ 

zavarovanje zoper nezgode; glej: 
Zavarovanje potnikov itd. 

Potniška tarifa, železniška, del II. 
(izpremembe); glej: Železniška 
potniška tarifa, del II. 

Potniški aeroplani in njih rezervni 
deli; oprostitev od uvozne ca
rine. 50, 15, str. 98. 

Potovanje po železnici (ugodnosti 
organom finančne kontrole) ; 
glej: Finančna kontrola. 

«Potporno društvo Jslahijjet'» v 
Brčkem; glej: Oprostitev od 
takse iz tar. post. 1. taksne tarife. 

Potrdila o izvoru blaga: 
iz prekmorskih držav (izpre

memba razpisa C. br. 43.918/ 
/22); glej: Blago iz prekmor
skih držav; 

iz Italije; glej: Blago iz Italije; 
vobče (pojasnilo oddelka VIL 

v razpisih C. br. 43.918/22 in. 
C. br. 17.549/26 glede njih iz
polnjevanja); glej: Blago; iz
polnjevanje potrdil o njega 
izvoru. 



VT 
Poučevanje, zdravstveno, prebi

valstva (uredba); glej: Zdrav
stveno poučevanje prebivalstva. 

Pouk na državnih trgovinskih 
akademijah in na dvorazrednih 
trgovinskih šolah (izpremembe 
in dopolnitve v pravilnikih) ; 
glej: Državne trgovinske aka
demije in: Dvorazredne trgo
vinske šole. 

Požamoobrambna služba mesta 
Maribora (prispevek za to služ
bo): glej: Mariborska mestna 
občina. 

Pragmatika, službena, za name
ščence ljubljanskega oblastnega 
odbora in zavodov, ki so v nje
govi upravi (uredba, s katero 
se izpreminja uredba glede te 
pragmatike): glej: Nameščenci 
ljubljanskega oblastnega odbora 
itd. 

Praksa, lekarnarska (pojasnilo o 
nje priznanju); glej: Lekarnar
ska praksa. 

Pravica: 

prvenstvena za predmete na 
ljubljanskem mednarodnem 

>•• vzorčnem velesejmu in na 
ljubljanski pokrajinski raz
stavi domačega materialnega 
in kulturnega gospodarstva; 
glej: Ljubljanski mednarodni 
vzorčili velesejem in: Ljub
ljanska pokrajinska razstava 
itd.; 

točarinska (pravilnik): glej: To-
čarinska pravica. 

Pravila: 
o diplomskem izpitu na višjih 

pedagoških šolah za učitelje 
na učiteljiščih in za šolske 
nadzornike: glej: Višje peda
goške šole; 

o tari (dopolnitev in izpremem-
ba člena 10.); glej: Tara. 

Pravilniki: 
o cepljenju oseb, ki so jih ugriz

nile stekle živali; glej: Cep
ljenje oseb itd.; 

o delovanju, redu in pouku na 
državnih trgovinskih akade
mijah in na dvorazrednih trgo
vinskih šolah (izpremembe in 
dopolnitve); glej: Državne 
trgovinske akademije in: Dvo
razredne trgovinske šole; 

o delovnem času pri poštnih, 
telegrafskih in telefonskih 
uradih; glej: Poštni, telegraf
ski in telefonski uradi; 

o desinfektorski službi; glej: 
Desinfektorska služba; 

o draginjskih dokladah pokoj-
ninsTtega zavoda za' name
ščence "v Ljubljani; glej: Po
kojninski zavod za nameščence 
v Ljubljani; 

o državnih strokovnih izpitih: 
za administrativnopravno služ
bo uradnikov pravnikov I. ka
tegorije v šumarski stroki; 
glej: Uradniki pravniki I. ka
tegorije v šumarski stroki; za 
nadzornike konjušnic in uprav
nike žrebčarn; glej: Nadzor
niki konjušnic itd.; za urad
nike poštno-telegrafske in tele
fonske stroke (izprememba) ; 
glej : Uradniki poštno-telegraf
ske in telefonske stroke; 

o gostilnah, kavarnah in ostalih 
obratovalnicah z alkoholnimi 
pijačami 1, 1, str. 1 ; 

o izdelovanju, uvozu in prometu 
sredstev za zatiranje rastlin
skih škodljivcev in bolezni; 
glej: Rastlinski škodljivci in 
rastlinske bolezni; 

o pogodbenih državnih poštah 
* (razširitev na vse poštne in 

telegrafske direkcije) ; glej : 
Pogodbene državne pošte; 

o pomožnem osebju državnih 
prometnih naprav v resortu 
ministrstva za promet; glej: 
Pomožno osebje prometnih 
naprav itd.; 

o postavljanju veterinarjev v 
samoupravni službi; glej: Ve
terinarji v samoupravni službi; 

o prenašanju poštnih pošiljk po 
zraku v notranjem prometu 
naše kraljevine; glej: Poštne 
pošiljke ; 

o preskrbovanju organov finanč
ne kontrole z obleko, obutvijo 
in perilom; glej: Finančna 
kontrola; 

o prijavljanju nalezljivih bolezni 
in o zbiranju podatkov o njih 
gibanju (popravek); glej: Na
lezljive bolezni; 

o prijavi in odjavi plovnih ob
jektov v rečnih pristaniščih 
(izpremembe in dopolnitve); 
glej: Plovni objekti; 

o sestavi, področju in poslovnem 
redu poštno-telegrafskega sve
ta (izpremembe in dopol
nitve) ; glej : Poštno-telegraf-
ski svet; 

o točarinski pravici; glej: Toča
rinska pravica; 

o voditvi sodnega zadružnega 
registra zadrug, ustanovljenih 
po zakonu o kmetijskem kre
ditu (izpremembe) ; glej: Kme
tijski Uredit; 

o zavarovanju dnevničarjev, za
poslenih v državni službi na 
podstavi člena 130. uradni
škega zakona; glej: Dnevni-
čarji, zaposleni v državni služ
bi itd.; 

o zbiranju in upravljanju pri
spevkov za pogozdovanje; glej: 
Pogozdov/nje; 

o zvišanih in izenačenih pokoj
ninah (provizijah, podporah in 
miloščinah) bivšega monopol
nega delavstva, njega vdov in 
sirot; glej: Bivše monopolno 
delavstvo itd.; 

s katerim se izpreminja naredba 
z dne 17. novembra 1920. o 
izvrševanju uredbe o zaščiti 
industrijske svojine; glej: In
dustrijska svojina; 

za davek na dohodek od ne-
samostalnega dela in poklica; 
glej: Uslužbenski davek; 

za izvrševanje stanovanskega 
zakona z dne 30. aprila 1928.; 
glej: Stanovanja; 

za izvrševanje zakona o kmetij
skem kreditu (izpremembe); 
glej: Kmetijski kredit; 

za izvršitev zakona o podpori 
onim, ki jim nedostaja hrane; 
glej: Podpora onim, ki jim 
nedostaja hrane; 

za založišča soli (izprememba); 

glej: Založišča soii: 
za zbiranje podatkov- o medicin

ski statistiki; glej: Medicin
ska statistika. 

Praženi slad in karamelov slad; 
uvozno ocarinjanje. 15, 6, str. 45. 

Prečiščeni in neprečiščeni para
fin; uvozno ocarinjanje. 56, 19, 
str. 123. 

Predloga : 
finančnega zakona za leto 1928./ 

/1929. (navodila za njega se
stavo); glej: Predlog prora
čuna državnih razhodkov in 
dohodkov itd.; 

proračuna državnih razhodkov 
in dohodkov s predlogom fi
nančnega zakona za leto 1929./ 
/1930. (navodila za njega se
stavo) 153, 49, str. 341. 

Predmeti industrijske svojine 
na ljubljanskem mednarodnem 
vzorčnem velesejmu in na po
krajinski razstavi domačega ma
terialnega in kulturnega gospo
darstva v Ljubljani (tem pred
metom se priznava prvenstvena 
pravica) ; glej : Ljubljanski med
narodni vzorčni velesejem in: 
Ljubljanska pokrajinska raz
stava itd. 

Predmeti, ki se uvažajo kot vojna 
odškodnina (pogoji, ob katerih 
so oproščeni plačila carine) ; glej : 
Vojna odškodnina. 

Pregled mer in merilnih priprav 
(dopolnitev k tarifi o pobiranju 
taks) ; glej : Mere in merilne pri
prave. 

Prejemki, dinarski kongrualni 
(uredba o prevedbi župnijskih 
duhovnikov [dušnih pastirjev] s 
kronskimi kongrualnimi pre
jemki na te prejemke); glej: 
Župnijski duhovniki itd. 

Prekmorske države (izprememba 
razpisa C. br. 43.918/22 glede po
trdil o izvoru blaga) ; glej: Blago 
iz prekmorskih držav. 

Premer, srednji, stavbnega lesa 
(njega izračunavanje ob uv№ 
nem ocarinjanju); glej: Stavbni 
les. 

Premije, kosmate, na požarne po
lice (pobiranje 4%ne davščine 
od njih v mestni občini mari
borski); glej: Mariborska mest
na občina. 

Prenašanje poštnih pošiljk po 
zraku v notranjem prometu naše 
kraljevine (pravilnik); glej: 
Poštne pošiljke itd. 

Prenosi poštne hranilnice na ži-
rovni račun pri Narodni banki 
(provizija poštne hranilnice za
nje); glej: Poštna hranilnica-

Prepovedan sirup in emplaster 
«Tussilago»; glej: Sirup in em
plaster «Tussilago». 

Prepovedane publikacije: 
Časopis «L'Italia nel Mondo> 

(Milan-Trat) 41, str. 287; 

knjige: «Das Erdbild der Ge
genwart. Für das deutsche 
Volk herausgegeben von Wal
ter Gerbing» (Leipzig) 58, str. 
414; «Der Groß-Balkan» (Du
naj) 21, str. 137; «Faits Di
vers» (Pariz) 50, str. 398; 

«Koledar za prestupnu godinu 
1928. Hrvatski list and Danica 
Hrvatska (New York) 12, 
str. 77; 

listi: «Apararea» (Kluj, Romu
nija) 58, str. 414; «Egyen-
lösög» (Budimpešta) 51, str. 
362; «Freiheit» (Dunaj) 10, 
str. 66; «Hrvatski Iseljenički 
Dom» (Risario) 56, str. 399; 
«II 420* (Firenze) 1. str. 10; 
«Narameo» (Trst) 29, str. 194; 
'• Ora e Shqipnise» (Dunaj) 16, 
str. 102; «Tündervasar» (Bu
dimpešta) 53, str. 375; 

proglas "Koloniji Iseljeni Hr
vata, Srba i Slovenaca» v 
J. Americi — Proglas» (Risa
rio) 29, str. 194. 

Prevedba na dinarske kongrualne 
prejemke župnijskih duhovnikov 
(dušnih pastirjev) s kronskimi 
kongrualnimi prejemki (ured
ba); glej: Župnijski duhovniki 
itd. 

Prevoz: izvestnega blaga, avto
mobilov in živih živali med po
stajami v naši kraljevini na eni 
strani in postajami italijanskih 
državnih železnic na drugi stra
ni, kalijevega sulfata, kislega 
južnega sadja (agrumov) in vina 
na naših državnih, italijanskih 
državnih, avstrijskih zveznih in 
češkoslovaških državnih želez
nicah, magnezita, sirovega to
baka, zelenjave in sadja kot 
brzovoznega blaga z brzimi 
vlaki, železa in železnega blaga 
po madžarskih državnih želez
nicah in železniških vozil za 
Bolgarijo in iz Švedske za Tur
čijo; glej dotični predmet. 

Pridobnina, kontingentirana obča, 
za davčno leto 1928. v ljubljan
ski in mariborski oblasti (poraz
delitev); glej: Kontingentirana 
obča pridobnina itd. 

Prijateljstvo in prisrčno sodelo
vanje med našo kraljevino in 
Poljsko (pakt); glej: Pakt o pri
jateljstvu in prisrčnem sodelo
vanju itd. 

Prijavljanje : 

nalezljivih bolezni (popravek k 
pravilniku); glej: Nalezljive 
bolezni; 

plovnih objektov v rečnih pri
staniščih (izpremembe in do
polnitve v pravilniku); glej: 
Plovni objekti. 

Prioritetne obveznice dolenjskih 
železnic iz leta 1892. (XXXV. 
redno žrebanje) in lokalne kranj-
sko-tržiške železnice (XII., XIII. 
in XIV. žrebanje); glej: Žre
banje. 

Priprave, merilne (dopolnitev k 
tarifi o pobiranju taks za njih 
pregled in žigosan je) : glej: Mere 
in merilne priprave. 

Prirastek na vrednosti nepremič
nin v mestni občini ljubljanski 
(mnogokratniki za davščino od 
njega); glej: Ljubljanska mest
na občina. 

Prispevki: 
za pogozdovanje (pravilnik o 

njih zbiranju in upravljanju 
in dopolnitev tega pravilnika) ; 
glej: Pogozdovanje; 

za požarnoobrambno službo me
sta Maribora; glej: Maribor
ska mestna občina. 

Pristanišča, rečna (izpremembe in 
dopolnitve v pravilniku o pri
javi in odjavi plovnih objektov 
v njih); glej: Plovni objekti. 

Privilegirane trgovinske agenture 
v Solunu, Napolju, Trstu, Tu
rimi, Münchnu, Leipzigu, Frank
furtu ob M., Hamburgu, Pragi, 
Bratislavi, Zürichu, Varšavi, Al-
gieru, Alexandriji, Buenos Aire-
sih in New Yorku so ukinjene. 
25, str. 157. 

Priznanje pravne .veljavnosti (kon-
validacija) in veljavnost zakonov 
(brakov), sklenjenih, ne da bi 
se bila pridržala bistvena forma 
poroke, na ozemlju, kjer velja 
zakonski člen XXXI. iz leta 
1894. o zakonskem (bračnem) 
pravu (uredba, s katero se iz
dajajo predpisi o njem); glej: 
Konvalidacija itd. 

Prodajanje malodimnega lovskega 
in revolverskega smodnika ; 
glej: Malodimni smodnik. 

Promet: 
potnikov, prtljage in ekspres-

nega blaga: 
med Češkoslovaško in Italijo 

223, 62, str. 443; 
med našo kraljevino in: Av

strijo 186, 50, str. 355; Če
škoslovaško 214, 61, str. 435; 
Madžarsko 149, 46, str. 321; 
Nemčijo 149, 46, str. 321; 
169, 51, str. 364; 202,59, str. 
423; 

med Severno-Srednjo Evropo 
in Orientom 20, 6, str. 47; 

med Severno - Zapadno in 
Vzhodno Evropo 214, 61, 
str. 434; 

sredstev za zatiranje rastlinskih 
škodljivcev in bolezni (pravil
nik); glej: Rastlinski škod
ljivci in rastlinske bolezni; 

virementski in izplačilni z ma
džarsko poštno hranilnico v 
Budimpešti in z Avstrijo in 
Švico; glej: Virementski in 
izplačilni promet; 

železniški blagovni; glej: Želez
niški blagovni promet. 

Prometna služba v naši kraljevini 
(izprememba § 3. uredbe o or
ganizaciji ministrstva za promet 
in te službe); glej: Ministrstvo 
za promet. 

Prometne naprave, državne, v re
sortu ministrstva za promet 
(pravilnik o njih pomožnem 
osebju); glej: Pomožno osebje 
državnih prometnih naprav itd. 

Proračuni : 
državnih razhodkov in dohod

kov za leto 1928./1929. (na
vodila za njega izvrševanje) 
150, 47, str. 325; 

državnih razhodkov in dohod
kov s predlogom finančnega 
zakona za leto 1929./1930. (na
vodila, kako naj se sestavita 
ta predloga); glej: Predlog 
proračuna državnih razhodkov 
in dohodkov itd.; 

oblastne skupščine mariborske 
oblasti za leto 1928. (uredba) ; 
glej: Oblastna skupščina ma
riborske oblasti; 

okrajnih zastopov v mariborski 
oblasti za leto 1928. (odobri
tev); glej: Okrajni zastopi itd.; 

zbornice za trgovino, obrt in 
industrijo v Ljubljani; glej: 
Zbornica za trgovino, obrt in 
industrijo v Ljubljani. 

Provizija poštne hranilnice za pre
nose na žirovni račun pri Na
rodni banki; glej: Poštna hra
nilnica. 

Provizije, zvišane in izenačene, 
bivšega monopolnega delavstva, 
njega vdov in sirot (pravilnik); 
glej: Bivše monopolno delav
stvo itd. 

Provoz kopitarjev iz zakuzenih 
srezov skozi Avstrijo je prepo
vedan; glej: Kopitarji. 

Prtljaga (izpremembe in dopol
nitve v tarili za promet potni
kov, prtljage, in ekspresnega 
blaga); glej: Promet potnikov, 
prtljage in ' ekspresnega blaga. 

Prvenstvena pravica za predmete 
industrijske svojine na ljubljan
skem mednarodnem vzorčnem 
velesejmu in na ljubljanski po
krajinski razstavi domačega ma
terialnega in kulturnega gospo
darstva; glej: Ljubljanski med
narodni vzorčni velesejem in: 
Ljubljanska pokrajinska raz
stava itd. 

Puške, flobertske (monopolna ta
ksa za njih dele); glej: Deli re
volverjev itd. 

R. 
Račun, žirovni, pri Narodni banki 

(provizija poštne hranilnice za 
prenose nanj) ; glej : Poštna hra
nilnica. 

«Radničko invalidsko pripomočno 
i penziono udruženje kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» v Su-
botici; glej: Oprostitev od takse 
iz tar. post. 1. taksne tarife. 

Rastlinski škodljivci in rastlinske 
bolezni; pravilnik o izdelovanju, 
uvozu in prometu sredstev za 
njih zatiranje 59, 20, str. 129; 
popravek 93, 30, str. 199. 

Razi d društev: 
Belokranjska podružnica «Slo

venskega planinskega dru
štva» na Planini pri Črnomlju 
7, str. 52; 

«Bralno društvo» v občini Sliv
nici pri Celju 53, str. 380; 

«Dramatično društvo pri Sv. Pe
tru v Savinjski dolini» 52, str. 
372; 

«Društvo poštnih, telegrafskih 
in telefonskih uradnikov* v 
Ljubljani 42, str. 292; 

«Društvo zasebnih nameščencev 
Slovenije» v Ljubljani 59, str. 
424; 

«Društvo za zgradbo ,Učitelj
skega konvikta' v Ljubljani,' 
52, str. 372: 

»Društvo za zgradbo in vzdrže
vanje .Sokolskega doma'» v 
Štepanji vasi 12, str. 84; 

«Glasbeno društvo .Zarja'» na 
Spodnjem Bregu pri Ptuju 36, 
str. 244; 

«Glasbeno pevsko društvo ^lo
ga'» v Rajhenburgu 16, str. 
104; 

«Gospodarsko in politično dru
štvo za kolodvorski okraj v 
Mariboru» 39, str. 256; 

«Gospodarsko in politično dru
štvo za V. okraj v Mariboru» 
43, str. 300; 

«Narodna knjižnica» v Orehovi 
vasi 12, str. 84; 

«Narodne čitalnice»: v Celju 21, 
str. 140; v Črnomlju 59, str. 
424; v Dravogradu 39, str. 256: 
v Slovenjgradcu 61, str. 436; 

«Narodno - socijalna strokovna 
zveza» in «Samostojna stro
kovna delavska Unija» v Ljub
ljani (fuzija v "Narodno-stro-
kovno zvezo») 21, str. 140; 

«Orel» v Dragatušu 47, str. 332; 
«Pevsko društvo» v Ljutomeru 

47, str. 332; 
«Politično društvo ,Okrajna de

lavska zveza za laški okraj'» 
v Trbovljah 45, str. 316; 

«Savez muzičara u kraljevini 
Srba, Hrvata i Slovenaca za 
mariborsko oblast» v Mari
boru 20, str. 136; 

«Streljački družini»: v Laškem 
46, str. 324; v Trbovljah 45, 
str. 316; 

«Učiteljsko društvo ,Edinost' za 
litijski srez» 54, str. 388. 

Razpust društev: 
«Katoliško slovensko prosvetno 

društvo» v Metliki 8, str. 53; 
«Kolo jugoslovanskih sester» na 

Ptujski gori 29, str. 195; 
krajevna organizacija «Kmetsko-

delavske zveze» v Šmartnem 
ob Paid 16, str. 102; 

«Pevsko društvo ,Marjetica'» na 
Teharjih 32, str. 220; 

podružnica «Unije slovenskih 
rudarjev v Zagorju» s sede
žem v Holmcu 32, str. 216: 

podružnica «Slovenskega čebe
larskega društva» pri Sv. Lov
rencu na Dravskem polju 45, 
str. 312; 

podružnice «Družbe sv. Cirila 
in Metoda»: na Ptujski gori, 
v Turnišču, v Reltincih, v Ho- -
tizi in za občine Rečico, Ko-
karje, za trg Mozirje in oko
lico 29. str. 195; v Šmartnem 
ob Pak i 16, str. 102: 

«Prostovoljno gasilno društvo» 
v Fari pri Kostelu 26, str. 173. 

Razpust občinskih odborov v Št. Ju
riju ob Taboru in v Šoštanju; 
glej: Št. Jurij ob Taboru in: Šo
štanj. 

Razpust okrajnega zastopa v Koz
jem; glej: Okrajni zastopi v 
mariborski oblasti. 

Razstava, ljubljanska pokrajinska, 
domačega materialnega in kul
turnega gospodarstva (predme
tom industrijske svojine se pri
znava prvenstvena pravica) ; 
glej : Ljubljanska pokrajinska 
razstava itd. 

Razvrstitev laborantov v resortu 
ministrstva za prosveto; glej: 
Laboranti itd. 

Rečna pristanišča (izpremembe in 
dopolnitve v pravilniku o pri
javi in odjavi plovnih objektov 
v njih); glej: Plovni objekti. 

Red: 
na državnih trgovinskih akade

mijah in na dvorazrednih tr
govinskih šolah (izpremembe 
in dopolnitve v pravilnikih); 
glej: Državne trgovinske aka
demije in: Dvorazredne trgo
vinske šole; 

jezerskopolicijski za Blejsko je
zero; glej: Blejsko jezero; 

klavniški za mestno klavnico v 
Mariboru (izpremembe); glej: 
Mariborska mestna občina; 

zdraviliški za letovišče Bled (iz
premembe); glej: Letovišče 
Bled. 

Refakcija, železniška (povraćanje) ; 
glej: Železniška voznina in 
refakcija. 

Reforma, agrarna; glej: Agrarna 
reforma. 



VII 

Register, sodni zadružni, zadrug, 
ustanovljenih po zakonu o kme
tijskem kreditu (izpremembe v 
pravilniku o njega voditvi); 
glej: Kmetijski kredit. 

Renta, loterijska 2'A%m\ državna, 
za vojno škodo: 
načrt za četrto amortizacijo nje

nih obveznic; glej: Vojna 
škoda ; 

uradni listi obveznic, izžrebanih 
pri IV. žrebanju za proračun
sko letol927./1928.; glej: Žre
banje. 

Revizijska zveza v Ljubljani; glej: 
Oprostitev od taks po naredbi 
ministra za finance z dne 25. de
cembra 1923., št. 43.322. 

Revolverji (monopolna taksa za 
njih dele); glej: Deli revolver
jev itd. 

Revolvrski smodnik, malodimni; 
glej: Malodimni smodnik. 

Rezervni deli potniških aeropla-
nov (oprostitev od uvozne ca
rine); glej: Potniški aeroplani 
itd. 

Riž; minimalna stopnja uvozne 
carine je znižana, če ga uvažajo 
domače luščilnicc v dodelavo. 
113, 36, str. 242. 

Ročne škropilnice za škropljenje 
drevja (uvozno ocarinjanje in 
oprostitev od uvozne carine) ; 
glej: Motorne in ročne škropil
nice za škropljenje drevja. 

Kolu, normalni, prosti stojnine in 
ležnine (njih upostavitov na po
stajah beograjske, sarajevske in 
subotiške železniške direkcije.) ; 
glej: Normalni roki itd. 

Sadje: 
direktni vozninski stavki za pre

voz sadja kot brzovoznega 
blaga z brzimi vlaki; glej: Ze
lenjava in sadje; 

kislo južno (agrumi) (vozninski 
stavki za prevoz na naših dr
žavnih, italijanskih državnih, 
avstrijskih zveznih in češko
slovaških državnih železni
cah); glej: Kislo južno sadje 
itd. 

•-rSalus», d.d. v Ljubljani; izpre
memba pravil je odobrena. 37, 
str. 249. 

Samostalna monopolna uprava; 
dopolnitev člena 28. uredbe. 
103, 34, str. 229. 

Samoupravna služba (pravilnik o 
postavljanju veterinarjev v tej 
službi); glej: Veterinarji v sa
moupravni službi. 

Sandale z izvrtanimi luknjami na 
licu: uvozno ocarinjanje. 156, 
50, str. 350. 

Sava (pridobivanje milke, peska 
in gramoza ob mostovnih kom
pleksih na njej od Tacna do 
Sv. Jakoba je prepovedano); 
glej: Milka,pesek in gramoz itd. 

'Savez ruskih književnika i novi
nara» v Beogradu; glej: Opro
stitev od takse iz tar. post. 1. 
taksne tarife. 

Savinja (najmanjša dopustna mera 
za lov sulca v njenem goreDJem 
toku in v njenih pritokih nad 
Podvinskim jezom pri Polzeli) ; 
glej: Sulec v gorenjem toku Sa
vinje itd. 

Savski Brestovec (izprememba za 
to železniško postajo v naziv: 
Rajhenburg); glej: Železniške 
postaje in železniška postaja
lišča. 

Savski most med Sevnico in Bo-
štanjem (mostnina); glej: Sev
nica. • 

Sedeži, uradni, odvetnikov v Slo
veniji; glej: Odvetniki v Slove
niji. 

Sevnica; mostnina na savskem 
mostu med Sevnico in Bošta-
njem. 61, str. 432. 

Seznamki: 
angleških kolonij, posestev in 

mandatorskih dežel, katerih 
blago ima ob uvozu pri nas 
pravico, ukoriščati največjo 
ugodnost; glej: Blago iz an
gleških kolonij itd.; • 

cepljenih oseb v mariborski ob
lasti v letu 1927.; glej: Cep
ljene osebe itd.; 

zdravnikov, vpisanih v imenik 
zdravniške zbornice za Slo
venijo (izpremembe); glej: 
ZdraVniška zbornica za Slove
nijo. 

Sezonski delavci, kmetijski, iz naše 
kraljevine za Nemčijo (sporazum 
o njih nabiranju in najemanju) ; 
glej: Kmetijski sezonski delavci 
itd. 

Siromašno stanje invalidov (oce-
njanje); glej: Invalidi; 

Sirote bivšega monopolnega de
lavstva (pravilnik o zvišanih in 
izenačenih pokojninah [provizi
jah, podporah in miloščinah]); 
glej: Bivše monopolno delav
stvo itd. 

Sirovi tobak: 
tarifni popust za prevoz od dr

žavne meje pri Caribrodu do 
državne meje pri Subotici, 
Rakeku in Jesenicah 52, 16, 
str. 104; od državne meje pri 
Caribrodu do državne meje 
pri Št. llju 132, 41, str. 287; 

železniška ugodnost za prevoz 
iz Bolgarije: v Nemčijo 29, 11, 
str. 75; v Trst 46, 14, str. 95. 

Sirup in emplaster «Tussilago» sta 
prepovedana. 36, str. 241. 

«Skupni dom» v Ljubljani; glej: 
Oprostitev od taks po naredbi 
ministra za finance z dne 25. de 
cembra 1923., št. 43.322. 

Slad, praženi, in slad, karamelov 
(uvozno ocarinjanje); glej: Pra
ženi slad in karamelov slad. 

Sladkor iz tar. št. 110., točk l.b) in 
c) in 2. uvozne carinske tarife; 
tara. 14, 6, str. 45. 

Slovenska stenografija (imenova
nje članov v izpraševaino ko
misijo v Ljubljani); glej: Izpra-
ševalna komisija za slovensko 
stenografijo v Ljubljani. 

Služba: 
administrativnopravna uradni

kov pravnikov 1. kategorije v 
šumarski stroki (pravilnik o 
državnem strokovnem izpitu) ; 
glej: Uradniki pravniki I. ka
tegorije v šumarski stroki; 

desinfektorska (pravilnik); glej: 

Desinfektorska služba; 
požarnobrambna mesta Mari- j 

bora (prispevek za to službo) ; 
glej: Mariborska mestna ob
čina; 

prometna v naši kraljevini (iz
prememba § 3. uredbe o orga
nizaciji ministrstva za promet 
in te službe) ; glej : Ministr
stvo za promet; 

samoupravna (pravilnik o po
stavljanju veterinarjev v tej 
službi); glej: Veterinarji v 
samoupravni službi. 

Službena pragmatika za name
ščence ljubljanskega oblastnega 
odbora in zavodov, ki so v nje
govi upravi (uredba, s katero 
se izpreminja uredba glede te 
pragmatike); glej: Nameščenci 
ljubljanskega oblastnega odbora 
itd. 

Smodnik, malodimni lovski in re-
volvrski; glej: Malodimni smod
nik. 

Sodelovanje državnih oblastev pri 
oblastnih poslih; glej: Državna 
oblastva. 

Sodi, železni (uvozno ocarinjanje 
tekočin v njih); glej: Tekočine 
v železnih sodih. 

Sodišča: 
civilna izven Srbije in Črne 

gore (pošiljanje oseb, ki so 
obsojene [zaprte] zaradi mo
nopolnih, carinskih in podob
nih dejanj, na prestajanje 
kazni v njih zapore in posto
panje glede povračila stroškov 
za izvršitev kazni za take ob
sojence) ; glej: Osebe, ki so 
obsojene itd.; 

učiteljska disciplinska (uredba 
z dne 3. oktobra 1927. je uki
njena); glej: Učiteljska disci
plinska sodišča. 

Sodni zadružni register zadrug, 
ustanovljenih po zakonu o kme
tijskem kreditu (izpremembe v 
pravilniku o njega voditvi) ; glej: 
Kmetijski kredit. 

Sol (izprememba v pravilniku za 
založišča) ; glej : Založišča soli. 

Soli hromove kisline; uvozno oca
rinjanje. 72, 25, str. 158. 

Sporazum o nabiranju in najema
nju kmetijskih sezonskih delav
cev iz naše kraljevine za Nem
čijo; glej: Kmetijski sezonski 
delavci itd. 

«Sportski klub ,Slavija'» v Sara
jevu; glej: Oprostitev od takse 
iz tar. post. 1. taksne tarife. 

Sprejem v državljanstvo: 
Bezlaj Alojzij 13, str. 85; 
Božič Ladislav 27, str. 177; 
Bratina Fran 32, str. 213; 
Breuer Jaroslav 10, str. 65; 
Černač Fran 23, str. 145; 
Cotar Olga 23, str. 145; 
Đak Srečka 15, str. 97; 
Dolivo-Dobrovoljska Olga L, 11, 

str. 73; 

Flajs Stanko 12, str. 77; 
Galik Martin 34, str. 229; 
Ganza Nikolaj I. 23, str. 145; 
Heinzler Adolf 27, str. 177; 
Hreščak Alojzij 11, str. 73; 
Ivanov Vasilij N. 27, str. 177; 
Jermakov Avramij V. 13, str. 85; 
Jilemnicka Alojzija 27, str. 177; 
Kabanov Grigorij I. 34, str. 229; 
Rnorring Vladimir R. 3, str. 17; 
Kolbl Fran 27, str. 177; 
Koju - Karaivan Nikola P. 8, 

str. 53; 
Kravčenko Grigorij V. 12, str. 77; 
Lorenc Viktor 23, str. 145; 
Lukeš Fran 27, str. 177; 
Magajna Bogomir 52, str. 365; 
Martelanc Just 10, str. 65; 
Metelkin Ivan P. 8, str. 53; 
Mlekuž Zora 23, str. 145; 
Morgulj Kuzma V. 47, str. 325; 
Mozetič Jožica 27, str. 177; 
Pahor Julij 11, str. 73: 
Pahor Karel 21, str. 137; 
Paljk Leopold 27, str. 177; 
Petrov Vladimir E. 32, str. 213; 
Pielick Ivan 11, str. 73; 
Prilucki Grigorij N. 8, str. 53; 
dr. Sokolov Peter N. 23, str. 145; 
Starec Stanko 34, str. 229; 
Suhadolnik Josip 27, str. 177; 
Suhadolnik Valerij 27, str. 177; 
Škljarevič Aleksander E. 12, 

str. 77; 
Šuligoj Avgust 10, str. 65; 
Uršič Karel 10, str. 65; 
Volkov Mihael V. 8, str. 53; 
dr. Žnideršič Anton 10 str. 65; 
Žorž Stanislav 27, str. 177. 

Srbsko -hrvatsko - slovensko posla
ništvo v Argentiniji: otvoritev. 
27, str. 177. 

Srednji premer stavbnega lesa 
(njega izračunavanje ob uvoz
nem ocarinjanju); glej: Stavbni 
les. 

Sredstva za zatiranje rastlinskih 
škodljivcev in bolezni (pravil
nik o izdelovanju, uvozu in pro
metu sredstev za njih zatiranje) ; 
glej: Rastlinski škodljivci in 
rastlinske bolezni. 

Sreska hidrottehnična oddelka v 
Ljubljani in Mariboru; ukinitev. 
45, str. 309. 

Sreske uprave finančne kontrole 
v Sloveniji (nekatere so uki
njene in njih oddeUti so pod
rejeni drugim sreskim upra
vam); glej: Finančna kontrola. 

"Stan in dom» za Gorenjsko, Sava-
Jesenice; glej: Oprostitev od 
taks po naredbi ministrstva za 
finance z dne 25. decembra 1923., 
št. 43.322. 

Stanje: 
fonda za pobijanje tihotapstva 

dne 31. decembra 1927.; glej: 
Fond za pobijanje tihotapstva ; 

kolonizacijskega fonda za agrar
no reformo dne 31. decembra 
1927. ; glej : Kolonizacijski fond 
za agrarno reformo. 

Stanje, tekoče in goslolekoče, 
blaga (katero blago je smatrati 
ob uvoznem ocarinjanju za tako 
blago, da se uporabljajo nanje 
odredbe iz pravil o lari); glej: 
Blago v tekočem ali gostoteko-
čem stanju. 

Stanovanja: 
zakon o izpremembah in dopol

nitvah v zakonih o njih z dne 
15. maja 1925., z dne 23. okto
bra 1926. in z dne 29. oktobra 
1927. 142, 45, str. 309; 

pravilnik za izvrševanje tega 
zakona 176, 52, str. 367. 

Statistični podatki o gibanju zuna
nje trgovine (navodila za njii 
zbiranje); glej: Zunanja trgo
vina. 

Statistika, medicinska; glej: Me
dicinska statistika. 

Stavbna zadruga «Delavski dom» 
v Šiški; glej: Oprostitev od taks 
po naredbi ministra za finance 
z dne 25. decembra 1923., št. 
43.322. 

Stavbni les; navodila za izračuna
vanje njegovega srednjega pre
mera ob uvoznem ocarinjanju. 
155, 50, str. 350. 

Stekle živali (pravilnik o ceplje
nju oseb, ki so jih ugriznile take 
živali); glej: Cepljenje oseb itd. 

Stenografija, slovenska (imeno
vanje članov v izpraševaino ko
misijo v Ljubljani); glej: Izpra-
ševalna komisija za slovensko 
stenografijo v Ljubljani. 

Stojnina (upostavitev normalnih 
rokov, prostih stojnine, na po
stajah beograjske, sarajevske in 
subotiške železniške direkcije); 
glej: Normalni roki itd. 

Strojna zadruga v Savijah; glej: 
Oprostitev od taks po naredbi 

ministra za finance z dne 25. de
cembra 1923., št. 43.322. 

Strokovni izpiti, državni: 
za administrativnopravno službo 

uradnikov pravnikov I. kate
gorije v šumarski stroki (pra
vilnik); glej: Uradniki prav
niki I. kategorije v šumarski 
stroki ; 

za nadzornike konjušnic in 
upravnike žrebčarn (pravil
nik) ; glej : Nadzorniki konjuš
nic itd.; 

za uradnike poštno-telegrafske 
in telefonske stroke (izpre
memba v pravilniku); glej: 
Uradniki poštno - telegrafske 
in telefonske stroke. 

Stroški za izvršitev kazni za osebe, 
ki so obsojene (zaprte) zaradi 
monopolnih, carinskih in podob
nih kaznivih dejanj in se po
šiljajo na prestajanje kazni v 
zapore civilnih sodišč izven Sr
bije in Črne gore (povračilo teh 
stroškov) ; glej : Osebe, ki so ob
sojene itd. 

Stroški za preskrbo, stražo in 
upravo za leto 1928. za enega 
kaznjenca (eno kaznjenko) v 
moški kaznilnici v Mariboru in 
v ženski kaznilnici v Begunjah; 
glej: Kaznjenci itd. 

Sulec v gorenjem toku Savinje in 
v njenih pritokih nad Podvin
skim jezom pri Polzeli; naj
manjša dopustna mera za njega 
lov. 38, 14, str. 90. 

Svečice za prižiganje motorjev z 
notranjim zgorevanjem; uvozno 
ocarinjanje. 188, 56, str. 398. 

Sv. Jakob (pridobivanje milke, pe
ska in gramoza ob mostovnih 
kompleksih na Savi od Tacna 
do tega kraja je prepovedano) ; 
glej: Milka, pesek in gramoz 
itd. 

Svojina, [industrijska (njenim pred
metom na ljubljanskem med
narodnem vzorčnem velesejmu 
in na pokrajinski razstavi do
mačega materialnega in kultur
nega gospodarstva v Ljubljani 
se priznava prvenstvena pravi
ca) ; glej: Ljubljanski mednarod
ni vzorčni velesejem in: Ljub
ljanska pokrajinska razstava itd. 

Šenkov turn (izprememba imena 
za šolo na Golem v ime: «Šola 
v Šenkovem turnu»); glej: Šola 
v Šenkovem turnu. 

«Šentjanški premogovnik And. Ja-
kil, d. d.» s sedežem v Št. Janžu 
pri Krmelju; ustanovitev te del
niške dražbe je dovoljena. 20, 
str. 130. 

Št. Jurij ob Taboru ; razpust ob 
činskega odbora. 28, str. 186. 

Škoda, vojna: 
načrt za četrto amortizacijo ob

veznic loterijske 21A%ne dr
žavne rente; glej: Vojna 
škoda; 

uradni listi obveznic 2/^%ne 
državne rente, izžrebanih pri 
IV. žrebanju za proračunsko 
leto 1927./1928.; glej: Žre
banje. 

Škodljivci, rastlinski (pravilnik o 
izdelovanju, uvozu in prometu 
sredstev za njih zatiranje); glej: 
Rastlinski škodljivci in rastlin
ske bolezni. 

Škropilnice, motorne in ročne, za 
škropljenje drevja (uvozno oca
rinjanje in oprostitev od uvozne 
carine); glej: Motorne in ročne 
škropilnice za škropljenje drevja. 

Šola v Šenkovem turnu; izpre
memba imena za šolo na Golem 
v to ime 55, str. 394. 

Šole: 
dvorazredne trgovinske (izpre

membe in dopolnitve v pra
vilniku o delovanju, redu in 
pouku) ; glej : Dvorazredne 
trgovinske šole; 

osnovne (revizija učnih knjig); 
glej: Učne knjige za osnovne 
šole; 

vižje pedagoške (pravila o di
plomskem izpitu za učitelje na 
učiteljiščih in za šolske nad
zornike); glej: Višje pedago
ške šole. 

Šolski nadzorniki (pravila o njih 
diplomskem izpitu na višjih pe
dagoških šolah) ; glej : Višje pe
dagoške šole. 

Šoštanj; razpust občinskega od
bora. 29, str. 195. 

Šumarska stroka (pravilnik o dr
žavnem strokovnem izpitu za 
administrativnopravno službo 

uradnikov pravnikov I. katego
rije v tej stroki); glej: Uradniki 
pravniki 1. kategorije v šumar
ski stroki. 

T. 
Tacen (pridobivanje milke, peska 

in gramoza ob mostovnih kom
pleksih na Savi od tega kraja 
do Sv. Jakoba je prepovedano) ; 
glej: Milka, pesek in gramoz itd. 

Takse: 
monopolna za dele revolverjev, 

pištol in flobertskih pušk; 
glej: Deli revolverjev itd.; 

oblastna na motorna vozila v 
mariborski oblasti (uredba); 
glej: Motorna vozila v mari
borski oblasti; 

oblastna na plesne vaje, in ve-
selična v mariborski oblasti; 
glej: Oblastna veselična taksa 
itd.; 

za pregled in žigosanje mer in 
merilnih priprav (dopolnitev 
tarife o njih pobiranju); glej: 
Mere in merilne priprave. 

Tara: 
dopolnitev člena 10. pravil 124, 

40, str. 257; izprememba čle
na 10. pravil in razpisa C. br. 
56.764/25 210, 61, str. 432; 

za kokosovo in palmovo olje ob 
uvozu; glej: Kokosovo in pal
movo olje; 

za sladkor iz tar. št. 110., točk 
1. b in c) in 2. uvozne carin
ske tarife; glej: Sladkor. 

Tarifa B. trgovinske in plovitvene 
pogodbe z Nemčijo (navodila za 
nje uporabljanje); glej: Trgo
vinska in plovitvena , pogodba 
med kraljevino Srbov, Hrvatov 
in Slovencev in Nemčijo. 

Tarife: 
luška za prevoz blaga itd.; glej: 

Luška tarifa; 
o pobiranju taks za pregled in 

žigosanje mer in merilnih pri
prav (dopolnitev) ; glej : Mere 
in merilne priprave; 

uvozna carinska: minimalni 
stopnji na električne aparate 
za štetje in merjenje električ
nega toka in na kable za pod
zemeljsko in podvodno pre
vajanje električnega toka sta 
znižani; glej: Električni apa
rati in: Kabli; postopanje za 
uporabljanje ugodnosti iz ob
čih opazk k njenemu XV. de
lu); glej: Uvozna carinska 
tarifa; 

za pobiranje tlakovine; glej: 
Tlakovina ; 

železniške; glej: Železniške ta
rife. 

Tarifni odbor pri ministrstvu za 
promet (postavitev članov Ivana 
Mohoriča, Bogumila Remca, 
Janka Lesničarja in ing. Frana 
Zupančiča) ; glej : Ministrstvo za 
promet. 

Tarifni popust za prevoz sirovega 
tobaka; glej: Sirovi tobak. 

Tečaji: obračunjevalni, za državna 
izplačila v tuji valuti; glej: Ob-
računjevalni tečaji itd. 

Tekoče stanje blaga (katero blago 
je smatrati ob uvoznem ocari
njanju za blago v tekočem sta
nju, da se uporabljajo nanje od
redbe iz pravil o tari); glej: 
Blago v tekočem ali gostoteko-
čem stanju. 

Tekočine v železnih sodih: 
ocarinjanje 134, 44, str. 302; 
pojasnilo 157, 50, str. 350. 

Tekočine in gostotekoče blago v 
nepriznanih zavojih ; uvozno 
ocarinjanje. 128, 40, str. 258. 

Tihotapstvo (stanje fonda za nje
govo pobijanje dne 31. decem
bra 1927.); glej: Fond za pobi
janje tihotapstva. 

Tisk (popravek k zakonu o tisku); 
glej: Zakon o tisku. 

Tiskarski in litografični zavod, 
knjigoveznica in založništvo 
J. Blasnika nasi., d. d. v Ljublja
ni; izprememba pravil je odo
brena. 8, str. 53. 

Tkanine, kombinirane iz plišastih 
in desiniranih ali broširanih 
mest neplišastega tkanja; uvoz
no ocarinjanje. 125, 40, str. 257. 

Tlakovina :4 

uredba o njej 182, 55, str. 389; 
tarifa za pobiranje in oddajanje 

dohodkov od nje 183, 55, str. 
392. 

Tobak: 
sirov; glej: Sirovi tobak; 
za pipo, tako zvani «amerika-

nec»; 24, str. 156. 
Točarinska pravica; pravilnik. 2, 

1, str. 9. 



Vili 

Tomislav Grad; izprememba ime
na za mesto Duvno v to ime. Зб, 
str. 237. 

Tovarna zaves «Štora», d. d. v St. Vi-
du nad Ljubljano; izprememba 
pravil je odobrena. 60, str. 426. 

Tramvajski vozovi; uvozna carina 
na njih motorne dele. 25, 10, 
str. 66. 

Tramvajski vozovi, motorni (uvoz
no ocarinjanje); glej: Motorni 
tramvajski vozovi. 

Tretji kupon državnega investicij
skega posojila iz leta 1921. (iz
plačevanje je ustavljeno); glej: 
Državno investicijsko posojilo 
iz leta 1921. 

Trgovina, zunanja (navodila za 
zbiranje statističnih podatkov o 
nje gibanju); glej: Zunanja tr
govina. 

Trgovinske agenture, privilegi
rane, v Solunu itd. so ukinjene; 
glej : Privilegirane trgovinske 
agenture v Solunu itd. 

Trgovinske akademije, državne 
(izpremembe in dopolnitve v 
pravilniku o delovanju, redu in 
pouku); glej: Državne trgovin
ske akademije. 

Trgovinske in plovitvene po
godbe: 

trgovinska pogodba z Avstrijo 
(navodila za njeno uporabi ja* 
nje) 170, 52, str. 365; 

trgovinske in plovityene po
godbe : 
z Belgijsko-luxemboursko ca

rinsko unijo: zakon 67. 24, 
str. 149; navodila za njeno 
uporabljanje 172, 52, str. 366; 

z Nemčijo: zakon 6, 4, str. 25; 
popravek 18, 6, str. 45 ; upo
rabljanje tarife B. v tej po
godbi 7, 4, str. 29; navodila 
za njeno uporabljanje 171. 
52, str. 366; 

z združeno kraljevino Veliko 
Britanijo in Irsko: zakon 
81, 28, str. 181; navodila za 
njeno uporabljanje 173, 52, 
str. 366. 

Trgovinske in obrtne obratoval
nice; uredba o njih odpiranju 
in zapiranju kakor tudi o delov
nem času pomožnega osebja v 
njih 167, 51, str. 357; popravek 
206, 60, str. 426. 

Trgovinske šole, dvorazredne (iz
premembe in dopolnitve v pra
vilniku o delovanju, redu in po
uku); glej: Dvorazredne trgo
vinske šole. 

Trinajsti kupon državnega inve
sticijskega posojila iz leta 1921. 
(izplačevanje) ; glej : Državno 
investicijsko posojilo iz leta 
1921. 

Trošarina, državna: 
izpremembe in dopolnitve v 

pravilniku za izvrševanje od
redb o državni trošarini itd.; 
glej: Državna trošarina; 

na opojne pijače (oblastna do-
klada k njej v mariborski ob
lasti); glej: Opojne pijače. 

Tuja valuta (obračun j e valni tečaji 
za državna izplačila v njej); 
glej: Obračunjevalni tečaji itd. 

Turisti, ki prihajajo v našo državo ; 
carinske olajšave zanje. 211, 61, 
str. 432. 

•^Tussilago» (sirup in emplaster s 
tem nazivom sta prepovedana) ; 
glej: Sirup in emplaster «Tussi-
lago>. 

Tvornica za dušik, d. d. v Rušah; 
izprememba pravil je odobrena. 
42, str. 289. 

u. 
Učenci (kako je upravljati fond za 

njih zaščito in porabljati nje
gova sredstva); glej: Zdrav
stvena zaščita učencev. 

Učitelji' na učiteljiščih (pravila o 
diplomskem izpitu na višjih pe
dagoških šolah) ; glej : Višje pe
dagoške šole. 

Učiteljska disciplinska sodišča ; 
uredba z dne 3. oktobra 1927. 
je ukinjena. 17, 6, str. 45. 

UČne knjige za osnovne šole; 
njih revizija. 48, 15, str. 97. 

«Udruženje geometara kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca», 
«Udruženje prijatelja umetnosti 
,Cvijeta Zuzorič'» v Beogradu, 
«Udruženje studenata mašinske 
elektrotehnike» v Beogradu, 
«Udruženje trgovaca i industri
jalaca» v Somboru; glej: Opro
stitev od takse iz tar. post. 1. 
taksne tarile. 

Ugodnosti : 
i* občih opazk k XV. delu uvoz

ne carinske tarife (postopanje 

»a njih uporabljanje); glej: 
Uvozna carinska tarifa; 

železniške: za organe finančne 
kontrole; glej: Finančna kon
trola; za prevoz različnega 
blaga; glej: Železniške ugod
nosti. 

Ukaz o amnestiji; glej: Amne
stija. 

Univerza v Zagrebu (uredba o 
farmacevtskem oddelku na njeni 
filozofski fakulteti) ; glej : Far
macevtski oddelek itd. 

Uprave : 
samostalna monopolna (dopol

nitev člena 28. uredbe o njej) ; 
Samostalna monopolna uprava ; 

sreske uprave finančne kontrole 
v Sloveniji (nekatere so uki
njene in njih oddelki pod
rejeni drugim sreskim upra
vam); glej: Finančna kon
trola; 

uprava za gradnjo železnic je 
izločena v posebno direkcijo 
kot direkcija za gradnjo že
leznic; glej: Direkcija za 
gradnjo železnic. 

Upravniki žrebčarn (pravilnik o 
državnem strokovnem izpitu) ; 
glej: Nadzorniki konjušnic itd. 

Uradi: 
arhitektonski urad ministrstva 

za pošto in telegraf (ustanovi
tev) ; glej : Ministrstvo za po
što in telegraf; 

poštni, telegrafski in telefonski 
(pravilnik o delovnem času); 
glej: Poštni, telegrafski in 
telefonski uradi. 

Uradni sedeži odvetnikov v Slo
veniji; glej: Odvetniki v Slo
veniji. 

Uradniki : 
poštno-telegrafske in telefonske 

stroke (izprememba v pravil
niku o državnih strokovnih 
izpitih) 32, 14, str. 89; 

uradniki pravniki I. kategorije 
v šumarski stroki (pravilnik 
o državnem strokovnem izpitu 
za administrativnopravno služ
bo) 192, 57, str. 403. 

Uredbe osrednje vlade: 
kako je upravljati fond za zdrav

stveno zaščito učencev in po
rabljati njegova sredstva ; glej : 
Zdravstvena zaščita učencev; 

o farmacevtskem oddelku na 
filozofski fakulteti univerze v 
Zagrebu; glej: Farmacevtski 
oddelek itd.; 

o furaži; glej: Furaža; 
o izpremembah in dopolnitvah 

uredbe o nabavljalnih zadru
gah državnih uslužbencev in 
o Zvezi nabavljalnih zadrug 
državnih uslužbencev; glej: 
Nabavljalne zadruge državnih 
uslužbencev; 

o odpiranju in zapiranju trgo
vinskih -in obrtnih obratoval
nic, ne glede na to, ali je v 
njih zaposleno pomožno oseb
je ali ne, kakor tudi o delov
nem času pomožnega osebja 
v dotičnih obratovalnicah 
(podjetjih); glej: Trgovinske 
in obrtne obratovalnice; 

o organizaciji ministrstva za 
promet in prometne službe v 
naši kraljevini (izprememba 
§ 3.) ; glej : Ministrstvo za pro
met; 

o prevedbi župnijskih duhovni
kov (dušnih pastirjev) s kron
skimi kongrualnimi prejemki 
na dinarske kongrualne pre
jemke; glej: Župnijski duhov
niki itd.; 

o samostalni monopolni upravi 
(dopolnitev člena 28.); glej: 
Samostalnamonopolna uprava ; 

o tlakovini (kaldrmini); glej: 
Tlakovina ; 

o vojaški akademiji; glej: Voja
ška akademija; 

o zdravstvenem poučevanju pre
bivalstva; glej: Zdravstveno 
poučevanje prebivalstva; 

s katero se izdajajo predpisi o 
priznanju pravne veljavnosti 
(konvalidacije) in o veljavno
sti zakonov (brakov), skle
njenih, ne da bi se bila pri
držala bistvena forma poroke, 
na ozemlju, kjer velja zakon
ski člen XXXI. iz leta 1894. o 
zakonskem (bračnem) pravu; 
glej: Konvalidacija in veljav
nost zakonov (brakov) itd. 

Uredbe ljubljanske in mariborske 
oblastne skupščine: 
uredba ljubljanske oblastne 

skupščine, s katero se izpre-
minja uredba glede službene 
pragmatike za nameščence 
ljubljanskega oblastnega od

bora in zavodov, ki so v nje
govi upravi; glej: Nameščenci 
ljubljanskega oblastnega od
bora itd.; 

uredba mariborske oblastne 
skupščine glede proračuna te 
oblastne skupščine za leto 
1928.; glej: Oblastna skup
ščina mariborske oblasti; o 
davščini na konsum električ
nega toka v* mariborski obla
sti; glej: Konsum električ
nega toka v mariborski ob
lasti; o oblastni dokladi k 
državni trošarini na opojne 
pijače v mariborski oblasti; 
glej: Opojne pijače; o oblastni 
dokladi na zakupnino lovišč 
v mariborski oblasti; glej: Lo
višča v mariborski oblasti; 
o oblastni taksi na motorna 
vozila v mariborski oblasti; 
glej: Motorna vozila v mari
borski oblasti; o oblastni ve-
selični taksi in o taksi na 
plesne vaje v mariborski ob
lasti; glej: Oblastna veselična 
taksa itd.; o pobiranju ob
lastne davščine na ponočni 
obisk gostiln, kavarn in barov 
in na kvartanje v mariborski 
oblasti; glej: Gostilne, ka
varne in bari v mariborski 
oblasti; o prispevku za po-
žarnoobrambno službo mesta 
Maribora; glej: Mariborska 
mestna občina. 

Uslužbenci : 
državni (uredba o izpremembah 

in dopolnitvah uredbe o njih 
nabavljalnih zadrugah in o 
Zvezi teh zadrug); glej: Na
bavljalne zadruge državnih 
uslužbencev; 

v resortu ministrstva za narod
no zdravje (pristojnost za njih 
sprejemanje v začasno službo, 
za njih postavljanje na polo
žaje, premeščanje in prestanek 
službe) 136, 44, str. 302. 

Uslužbenski davek; pravilnik 97, 
31, str. 205; popravek 110, 35, 
str.'237. 

Uvoz: blaga iz angleških kolonij, 
posestev in mandatorskih dežel 
(seznamek teh kolonij itd., ka
terih blago ima pri nas pravico, 
ukoriščati največjo ugodnost), 
kokosovega in palmovega olja 
(tara), kopitarjev iz zakuženih 
srezov v Avstrijo in njih provoz 
skozi njo (prepoved), predmetov 
za vojno odškodnino (pogoji, ob 
katerih so oproščeni plačila ca
rine), sredstev za zatiranje rast
linskih škodljivcev in bolezni 
(pravilnik), vzorcev in modelov 
iz pogodbenih držav na povra-
tek (navodila o izvrševanju njih 
uvoznih ekspedicij); glej do
tični predmet. 

Uvozna carina: na bakrovo galico, 
na etre vseh vrst, na kadi iz 
niklja, na moko iz vseh vrst 
žita, na riž, na železno ploče
vino, na žveplo in žveplov cvet, 
na motorne dele tramvajskih 
voz; oprostitev: motornih in 
ročnih škropilnic za škropljenje 
drevja, plugov in njih delov in 
potniških aeroplanov in njih 
delov; pogoji, ob katerih so 
predmeti, ki se uvažajo kot voj
na odškodnina, oproščeni nje 
plačila; glej dotični predmet. 

Uvozna tarifa: 
minimalni stopnji na električne 

aparate za štetje in merjenje 
električnega toka in na kable 
za podzemeljsko in podvodno 
prevajanje električnega toka 
sta znižani; glej: Električni 
aparati in: Kabli; 

postopanje za uporabljanje ugod
nosti iz občih opazk k nje
nemu XV. delu 126, 40, str. 
257; dopolnitev 195, 57, str. 
405; popravek 221, 62, str. 437; 
rok za njih uporabljanje je 
podaljšan 212, 61, str. 432; 

Uvozne ekspedicije vzorcev in mo
delov, ki se uvažajo iz pogod
benih držav na povratek (navo
dila o njih izvrševanju); glej: 
Vzorci in modeli itd. 

Uvozno ocarinjanje : akumulator
jev, ki se uvažajo z avtomobili 
vred, avtomobilnih gum, blaga 
v tekočem ali gostotekočem sta
nju, britev z lesenimi platnicami 
brez vzmeti, galunov, golobov, 
grašičnega ploda, karbokrimpa, 
kompletnih instalacij vodovod
nih central, motornih in ročnih 
škropilnic za škropljenje drevja, 
motornih tramvajskih voz, nikjer 
imenovanih neorganskih spojin, 
papirja za tiskanje na rotacijskih 

strojih, praženega slada in kara-
melovega slada, prečiščenega in 
neprečiščenega parafina, sandal 
z izvrtanimi luknjami na licu, 
soli hromove kisline, stavbnega 
lesa, svečic za-prižiganje motor
jev z notranjim zgorevanjem, 
tekočin v železnih sodih, tekočin 
in gostotekočega blaga v nepri
znanih zavojih in tkanin, kom
biniranih iz plišastih in desini-
ranih ali broširanih mesi nepli-
šastega tkanja; glej dotični pred
met. 

Uzance ljubljanske borze za blago 
in vrednote za trgovanje z vred
notami; glej: Ljubljanska borza 
za blago in vrednote. 

V. 
Vaje, plesne, v mariborski oblasti 

(oblastna taksa); glej: Oblastna 
veselična taksa itd. 

Valute: 
cenovniki, po katerih se mora 

vršiti zavarovanje valute ob 
izvozu blaga; glej: Cenovniki 
itd.; 

nje zavarovanje iz poštnega kre
dita je nedopustno 15, str. 99; 

tuje (obračunjevalni tečaji za 
državna izplačila v njej); glej: 
Obračunjevalni tečaji itd.; 

zlata ali inozemska (kurzi listin, 
izdanih na to valuto); glej: 
Kurzi listin itd.; 

z njimi smejo poslovati: An
ton F. CetiniĆ v Blatu na Kor
čuli 19, str. 121; Braća Seles 
v Somboru 32, str. 213; Halim 
Ibrajimović v Resnu 61, str. 
429; Ivan Kvadranti v Rabu 
32, str. 213; Ivo I.Tomas iz 
Zagreba v Rabu 57, str. 401 ; 
«Merkur» — banka Herzog, 
Schön i dr., k. d. v Zagrebu, 

' 19, str. 121; Petar Kočović v 
Tetovu 6, str. 41. 

Vdove bivšega monopolnega de
lavstva (pravilnik o zvišanih in 
izenačenih pokojninah [provizi
jah, podporah in miloščinah]); 
glej: Bivše monopolno delavstvo 
itd. 

Velesejem, ljubljanski mednarod
ni vzorčni (njega predmetom 
industrijske svojine se priznava 
prvenstvena pravica); glej: Ljub
ljanski mednarodni vzorčni vele
sejem. 

Velika Britanija in Irska (zakon 
o trgovinski in plovitveni po
godbi s to kraljevino in navo
dila za uporabljanje te pogodbe) ; 
glej: Trgovinske in plovitvene 
pogodbe. 

«Veliki upravni savet patrijaršije 
srpske» v Sremskih Karlovcih; 
glej: Oprostitev od takse iz tar. 
post. 1. taksne tarife. 

Veselična taksa, oblastna, v mari
borski oblasti (uredba); glej: 
Oblastna veselična taksa itd. 

«Veslački klub ,Beograd'» v Beo
gradu; glej: Oprostitev od takse 
iz tar. post. 1. taksne tarife. 

Veterinarji v samoupravni službi; 
pravilnik o njih postavljanju. 
84, 30, str. 197. 

Vinkovački Banovci (izprememba 
naziva za to postajališče v naziv: 
Šidski Banovci); glej: Železni
ške postaje in železniška posta
jališča. 

Vino (vozninski stavki za prevoz 
na naših državnih, italijanskih 
državnih, avstrijskih zveznih in 
češkoslovaških državnih želez
nicah); glej: Kislo južno sadje 
itd. 

Virementski in izplačilni promet: 
z madžarsko poštno hranilnico 

v Budimpešti 34, str. 232; 
z Avstrijo in Svico 44, str. 307. 

Višje pedagoške šole; pravila o 
diplomskem izpitu za učitelje 
na učiteljiščih in za šolske nad
zornike 179, 58, str. 374 

Viza med našo državo in Češko
slovaško je začasno ukinjena. 
58, str. 414. 

Vodne zadruge (naredba, s katero 
se pogojno izvzemajo od obvez
nosti zavarovanja zoper bolezen 
in nezgode nameščenci in de
lavci, zaposleni pri njih); glej: 
Nameščenci in delavci, zaposleni 
pri vodnih zadrugah. 

Vodovodna zadruga v Lukovici; 
glej: Oprostitev od taks po na
redbi ministra za finance z dne 
25. decembra 1923., št. 43.322. 

Vodovodne centrale (uvozno oca
rinjanje njih kompletnih insta
lacij); glej: Kompletne instala
cije vodovodnih central. 

Vojaška akademija ; uredba o njej. 
22, 9, str. 57. 

Vojna odškodnina; pogoji, ob ka
terih so predmeti, ki se uvažajo 
kot ta odškodnina, oproščeni 
plačila carine. 135, 44, str. 302. 

Vojna škoda: 
načrt za četrto amortizacijo ob

veznic loterijske 2%% držav
ne rente za proračunsko leto 
1927./1928. 5, 3, str. 20; 

uradni listi obveznic 2M%ne 
državne rente, izžrebanih pri 
IV. žrebanju za proračunsko 
leto 1927./1928.; glej: Žre
banje. 

Vojni invalidi; železniške legiti
macije zanje pošiljajo finančne 
uprave. 40, str. 259. 

VolitU- delavskih in nameščen-
skih zaupnikov v podjetjih, ki 
spadajo pod zakon o zaščiti de
lavcev (navodila); glej: Delav
ski in nameščenski zaupniki itd. 

Voščene vžigalice; nove banderole 

po 10 Din. 16, str. 102. 
Vozila : 

motoma, v mariborski oblast* 
(oblastna taksa); glej: Motor
na vozila v mariborski oblasti; 

železniška (ugodnosti za njih-
prevoz); glej: Železniška vo
zila. 

Voznina za prevoz magnezita ; glej : 
Magnezit. 

Voznina in refakcija, železniška;, 
povračanje; glej: Železniška 
voznina in refakcija. 

Vozovi: 
_ motorni tramvajski (uvozno oca-

'rinjanje); glej: Motorni tram
vajski vozovi; 

tramvajski (uvozna carina na 
njih motorne dele); glej: 
Tramvajski vozovi. 

Vrbnik; glej: Zakon, s katerim se 
nekatere občine splitske in ljub
ljanske oblasti pripajajo primor-
sko-krajiški oblasti. 

Vrednost nepremičnin v mestni 
občini ljubljanski (mnogokrat
niki za davščino od prirastka 
nanjo); glej: Ljubljanska mest
na občina. 

Vrednote (uzance ljubljanske bor
ze za blago in vrednote za trgo
vanje z njimi); glej: Ljubljan
ska borza za blago in vrednote. 

Vurberg; izprememba občinskih 
mej med to politično občino in 
politično občino Krčevino. 189, 
56, str. 898. 

Vzorci in modeli, ki se uvažajo iz 
pogodbenih držav na povratek; 
navodila o izvrševanju njih 
uvoznih ekspedicij. 209, 61, str. 
431. 

Vzorčni velesejem, ljubljanski 
mednarodni (njega predmetom 
industrijske svojine se priznava 
prvenstvena pravica); glej: 
Ljubljanski mednarodni vzorčni 
velesejem. 

Vžigalice: 
navadne (nove banderole); glej: 

Cigaretni papir; 
voščene (nove banderole); glej: 

Voščene vžigalice. 

Zadolžnice, A'A%ne komunalne,. 
Kranjske deželne banke (XXVII. 
žrebanje); glej: Žrebanje. 

Zadruge: 
nabavljalne državnih uslužben

cev in Zveza teh zadrug (ured
ba o izpremembah in dopol
nitvah uredbe o njih); glej: 
Nabavljalne zadruge državnih 
uslužbencev; 

ustanovljene po zakonu o kme
tijskem kreditu (izpremembe 
v pravilniku o voditvi sod
nega zadružnega registra) ; 
glej: Kmetijski kredit; 

vodne (naredba, s katero se po
gojno izvzemajo od obveznosti 
zavarovanja zoper bolezen in 
nezgode nameščenci in de
lavci, zaposleni pri njih) ; glej : 
Nameščenci in delavci, za
posleni pri vodnih zadrugah. 

Zadružna banka, d. d. v Ljubljani : 
izprememba pravil je odobrena. 
28, str. 185. 

«Zadružni kredit» v Kranju; glej: 
Oprostitev od taks po naredbi 
ministra za finance z dne 25. de
cembra 1928., š t 48.322. 

Zadružni register, sodni, zadrug, 
ustanovljenih po zakonu o kme
tijskem kreditu (izpremembe v 
pravilniku o voditvi) ; glej: Kme
tijski kredit. 



IX 

Zadružno skladišče za nabavo in 
vnovčevanje v Žirih; glej: Opro
stitev od taks po naredbi mini
stra za finance z dne 25. decem
bra 1923., št. 43.322. 

'. Zagrebačko ribarsko društvo» v 
Zagrebu; glej: Oprostitev od 
takse iz tar. post. 1. taksne ta
rife. 

Zagrebška univerza (uredba o 
farmacevtskem oddelku na njeni 
filozofski fakulteti); glej: Far
macevtski oddelek itd. 

Zakoni : 
finančni za leto 1928./1929.; glej: 

Finančni zakon za leto 1928./ 
/1929. • 

finančni'za leto 1929./1930. (na
vodila, kako naj se sestavi); 
glej: Predlog proračuna dr
žavnih razhodkov in dohod
kov itd.; 

o brezobrestnih posojilih združ
bam naseljenih dobrovoljcev, 
poljedelcev in drugih inter
esentov agrarne reforme (iz-
premembe in dopolnitve) ; 
glej: Agrarna reforma; 

o izpremembah in dopolnitvah 
zakona o zaščiti industrijske 
svojine z dne 17. februarja 
1922.; glej: Industrijska svo
jina; 

o kmetijskem kreditu (izpre
membe v pravilniku za nje
govo izvrševanje); glej: Kme
tijski kredit; 

•o neposrednjih davkih; glej: 

Neposrednji davki; 
o pismonosnih golobih; glej: 

Pismonosni golobi; 
• o podpori onim, ki jim nedo-

staja hrane; glej: Podpora 
onim, ki jim nedostaja hrane; 

o tisku (popravek) 217, 62, str. 
437; 

o trgovinskih in plovilvenih po
godbah z Belgijsko - luxem-
bourško carinsko unijo, z Nem
čijo in z Veliko Britanijo in 
Irsko; glej : Trgovinske in plo-
vitvene pogodbe, 

o zrakoplovstvu; glej: Zrako
plovstvo; 

o stanovanjih (zakon o izpre
membah in dopolnitvah v teh 
zakonih z dne 15. maja 1925., 
z dne 23. oktobra 1926., in z 
dne 29. oktobra 1927.); glej: 
Stanovanja; 

s katerim se nekatere občine 
splitske in ljubljanske oblasti 
pripajajo primorsko - krajiški 
oblasti, 203, 60, str. 425. 

Zakoni (braki), sklenjeni, ne da 
bi se bila pridržala bistvena 
forma poroke, na ozemlju, kjer 
velja zakonski člen XXXI. iz 
leta 1894. o zakonskem (brač-
nem) pravu (uredba, s katero se 
izdajajo predpisi o njih konvali-
daciji in veljavnosti) ; glej : Kon-
validacija in veljavnost zakonov 
(brakov) itd. 

Zakupnina lovišč v mariborski 
oblasti (oblastna doklada na
njo) ; glej : Lovišča v mariborski 
oblasti. 

Zaloga, državna, šolskih knjig v 
Ljubljani (razrešitev članov 
upravnega odbora) ; glej : Držav
na zaloga šolskih knjig v Ljub
ljani. 

Založišča soli; izprememba v pra
vilniku. 27, 11, št. 73. 

<Zanatlijska zadruga» v Debeljaci; 
glej: Oprostitev od takse iz tar. 
post. 1. taksne tarife. 

Zapiranje trgovinskih in obrtnih 
obratovalnic (uredba); glej: Tr
govinske in obrtne obratovalnice. 

Zapori civilnih sodišč izven Srbi
je in Črne gore (pošiljanje oseb, 
ki so obsojene [zaprte] zaradi 
monopolnih, carinskih in podob
nih kaznivih dejanj, na presta
janje kazni v te zapore'in posto
panje glede povračila stroškov 
za izvršitev kazni za take ob
sojence);, glej: Osebe, ki so ob
sojene itd. 

Zastavni listi Kranjske deželne 
banke, 4M%ni (XXVII. žreba
nje); glej: Žrebanje. 

Zastopi, okrajni, v mariborski ob
lasti (odobritev proračunov za 
leto 1928.); glej: Okrajni za
stopi itd. 

Zaščita: 
industrijske svojine (zakon o iz

premembah in dopolnitvah za
kona z dne 17- februarja 1922. 
in pravilnik, s katerim se iz-
preminja naredba z dnel7.no-
vembra 1920. o izvrševanju 
uredbe o tej zaščiti); glej: 
Industrijska svojina; 

zdravstvena, učencev (uredba, 
kako je upravljati fond za to 
zaščito in porabljati njegova 
sredstva) ; glej : Zdravstvena 
zaščita učencev. 

Zatiranje rastlinskih škodljivcev 
in bolezni (pravilnik o izdelo
vanju, uvozu in prometu sred
stev za to); glej: Rastlinski 
škodljivci in rastlinske bolezni. 

Zaupniki, delavski in nameščen-
ski, v podjetjih, ki spadajo pod 
zakon o zaščiti delavcev (navo
dila za njih volitve in poslovnik 
o njih delovanju); glej: Delav
ski in nameščenski zaupniki itd. 

Zavarovanje: 
dnevničarjev, zaposlenih v dr

žavni službi na podstavi člena 
130. uradniškega zakona (pra
vilnik); glej: Dnevničarji, za
posleni v državni službi itd.; 

nameščencev in delavcev, zapo
slenih pri vodnih zadrugah, 
zoper bolezen in nezgode (na
redba, s katero se ti name
ščenci in delavci pogojno iz
vzemajo od obveznosti tega 
zavarovanja); glej: Nameščen
ci in delavci, zaposleni pri 
vodnih zadrugah; 

potnikov, ki potujejo po progah 
v eksploataciji državnih želez
nic, Zoper nezgode 100, 82. 
str. 217; 

valute iz poštnega kredita: to 
zavarovanje je nedopustno; 
glej: Valuta; ob izvozu blaga 
(cenovniki, po katerih se mo
ra vršiti to zavarovanje) ; glej : 
Cenovniki itd. 

Zavoda: 
pokojninski za nameščence v 

Ljubljani (pravilnik o draginj-
skih dokladah); glej: Pokoj
ninski zavod za nameščence v 
Ljubljani; 

za socialno higiensko zaščito 
dece v Ljubljani (izprememba 
naziva v naziv: «Državni za
vod za zdravsteno zaščito ma
ter in dece v Ljubljani»); 
glej: Državni zavod za zdrav
stveno zaščito mater in dece 
v Ljubljani. 

Zbornici : 
za trgovino, obrt in industrijo v 

Ljubljani (proračun in pobi
ranje zbornične doklade za 
leto 1928.) 20, st. 130; 

zdravniška za Slovenijo (izpre
membe v seznamku zdravni
kov, vpisanih v njen imenik) ; 
glej: Zdravniška zbornica za 
Slovenijo.. 

Zdraviliški red za letovišče Bled 
(izpremembe); glej: Letovišče 
Bled. 

Zdravniki, vpisani v imenik zdrav
niške zbornice za Slovenijo (iz
premembe v njih seznamku); 
glej: Zdravniška zbornica za 
Slovenijo. 

Zdravniška zbornica za Slovenijo; 
izpremembe v seznamku zdrav
nikov, vpisanih v njen imenik 
5, str. 37; 7, str. 50; 9, str. 63; 
11, str. 74; 12, str. 78; 14, str. 93; 
16, str. 102; 19, str. 124; 20, 
str. 131; 21, str. 138; 28, str. 185; 
28, stlr. 195; 80, str. 199; 38, 

r str. 222; 58, str. 415; 61, st43S. 
Zdravstvena zaščita učencev; ured

ba, kako je upravljati fond za 
to zaščito in porabljati njegova 
sredstva. 185. 56, str. 397. 

Zdravstveno poučevanje prebival
stva; uredba. 78, 27, str. 179. 

Zdravstveno-statistične razmere v 
ljubljanski oblasti; izkaza: za 
leto 1926. 14, str. 93; za leto 
1927. 43, str. 294. 

Združbe naseljenih dobrovoljcev, 
poljedelcev in drugih interesen
tov agrarne reforme (izpre
membe in dopolnitve zakona o 
brezobrestnih posojilih); glej: 
Agrarna reforma. 

Združena kraljevina Velika Brita
nija in Irska (navodila za upo
rabljanje trgovinske in plovit-
vene pogodbe z njo) ; glej : Trgo
vinske in plovitvene pogodbe. 

Združene papirnice Vevče, Gori-
čane in Medvode, d d» v Ljub
ljani; izprememba pravil je 
odobrena. 30, str. 199. 

Zelenjava in sadje; direktni voz-
ninski stavki za prevoz kot brzo-
voznega blaga z brzimi vlaki. 
101, 82, str. 218. 

Zgradbe, nove, v Ljubljani (opro
stitev od občinskih doklad tudi 
onih, ki so proste državnega 
davka in za katere je bilo v letu 
1927. izdano uporabno dovolilo, 
najsi so se pričele graditi že 

leta 1926.); glej: Ljubljanska j 
mestna občina. 

Zlata valuta (kurzi listin, izdanih ! 
na to valuto) ; glej : Kurzi listin ! 
i t i . , I 

Zlatniki, iz katerih se je na ume- • 
ten način vzelo zlato; ravnanje 
z njimi. 165, 50, str. 351. 

Znamke: 
pivske (novi emisiji); glej: Piv

ske znamke; 
poštne po 25 Din in po 50 Din 

(prenatisk na vrednost 10 Din) ; 
glej: Poštne znamke itd. 

Zrakoplovstvo; zakon o njem. 83, 
29, str. 189. 

Zunanja trgovina: navodila za zbi
ranje statističnih podatkov o nje 
gibanju 13, 6, str. 41; popravek 
36. 14. str. 89. 

Zveza nabavljalnih zadrug držav
nih uslužbencev (uredba o iz
premembah in dopolnitvah ured
be o nabavljalnih zadrugah dr
žavnih uslužbencev in o njih 
zvezi); glej: Nabavljalna zadru
ga državnih uslužbencev. 

Ž. 
Železna pločevina in kadi iz niklja ; 

minimalna stopnja uvozne ca-
I rine je znižana. 160 in 161, 50, 
I str. 350. 
Železni sodi (uvozno ocarinjanje 

tekočin v njih) ; glej : Tekočine 
v železnih sodih. 

Železnice (uprava za njih gradnjo 
je izločena v posebno direkcijo 
kot direkcija za gradnjo želez
nic; glej: Direkcija za gradnjo 
železnic. 

Železniška vozila; železniška ugod
nost za njih prevoz: 
za Bolgarijo 119, 38, str. 251 ; 
iz Švedske za Turčijo 180, 53, 

• str. 380. 
Železniška voznina in refakcija; 

povračanje. 22, str. 143. 
Železniške legitimacije za vojne 

invalide (te legitimacije pošilja
jo finančne uprave); glej: Vojni 
invalidi. 

Železniške postaje; izpremembe 
in dopolnitve v njih imeniku 
122, 39, str. 255; 149, 46, str. 319; 
151, 47, str. 331; 169, 61, str. 364; 
177, 52, str. 371. 

Železniške postaje in železniška 
postajališča: 
izprememba nazivov: Cušperk v 

naziv: Račna 214, 61, str. 435; 
Savski Brestovec v naziv: 
Rajhenburg 161, 47, str. 831; 
Vinkovački Banovci v naziv: 
Šidski Banovci 132,41, str. 287; 

postaja Čeminac (otvoritev za 
promet brzovoznega in sporo-
voznega kosovnega blaga) 12, 
5, str. 39; 

postajališča: Bukovački Salasi 
(otvoritev za blagovni promet 
v vozovnih tovorih) 58, 19, 
str. 127; Oton (otvoritev) 12, 
5, str. 39; Stari Slatinik (otvo
ritev za promet potnikov in 
prtljage) 177,52, str. 371; беп-
kovec-Ključ (otvoritev) 214, 
61, str. 435; Stikadi (otvoritev 
za promet potnikov in prtlja
ge) 29, 11, str. 75; popravek 
63, 22, str. 143; . 

natovarjališče Repinee (otvori
tev) 118, 87, str. 248. 

Železniške tarife: 
del L, (izprememba izvršilne 

odredbe III—3 § 63.) 202, 59, 
str. 424; 

del II., za prevoz potnikov, prt
ljage itd. vobc"e" in na progah 
Slavonske Podravske želez
nice 152, 48, str. 839; 

kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, del 11. (popravki) 
46, 14, str. 95; 51, 16, str. 100; 
63, 22, str. 143; 

lokalna tarifa za prevoz blaga 
itd.; (dopolnitve in popravki) 
20, 6, str. 47; 29, 11, str. 76; 
31, 13, str. 85; 46, 14, str. 95; 
51,15, str. 100; 52, 16, str. 104; 
58,19, str. 128; 80, 27, str. 180; 
101, 32, str. 218; 102, 33, str. 
227; 119, 88, str. 251; 122, 39, 
str. 255; 151, 47, str. 381; 152, 
48, str. 339; 177, 52, str. 871; 
181, 54, str. 387; 202, 59, str. 
423; 214, 61, str. 434; 

potniška, del H. (izpremembe) 
129, 40, str. 259; 152, 48, str. 
339; 214, 61, str. 485; nova 51, 
15, str. 100; 

ва direktno odpravljanje eks-
presnega blaga med Severno-
Srednjo Evropo in Orientom 
(dopolnitev); glej: Ekspresno 
blago; 

za prevoz blaga itd., II. del (iz
premembe, dopolnitve in po
pravki) 30, 12, str. 84; 5S. 19, 
str. 127; 58, 19, str. 128; 118, 
37, str. 248; 119, 38, str. 251; 
122, 39, str. 255; 169, 51, str. 
364; 

za prevoz izvestnega blaga, avto
mobilov in živih živali med 
postajami v naši kraljevini na 
eni strani in postajami itali
janskih državnih železnic na 
drugi strani; glej: Izvestno 
blago, avtomobili in žive ži
vali; 

za promet potnikov, prtljage in 
ekspresnega blaga (izpre
membe in dopolnitve); glej: 
Promet potnikov, prtljage in 
ekspresnega blaga. 

Železniške ugodnosti za organe fi
nančne kontrole; glej: Finančna 
kontrola. 

Železniške ugodnosti za prevoz: 
kalijevega sulfata, sirovega to
baka, železa in železnega blaga 
po madžarskih državnih želez
nicah in železniških vozil; glej 
dotični predmet. 

Železniški blagovni promet z ino
zemstvom. 68, 19. str. 128. 

Železniški direktni blagovni pro
met: 
madžarsko-avslrijsko-češkoslova-

ško-po)jski, direktni z Bolga-
ško-poljski direktni z Bolga
rijo 12, 5, str. 39; 

med Madžarsko in Italijo 31, 13, 
str. 88; 

med postajami grških državnih 
železnic na eni strani in po
stajami državnih železnic kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev na drugi strani čez ob
mejno postajo v Đevđeliji 82, 
28, str. 187; 

med postajami kraljevine Ma
džarske v provozu čez proge 
državnih železnic kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev 
s postajami ostalega inozem
stva in obratno (izprememba 
in popravek) 202, 59, str. 422; 

med Poljsko, kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, Italijo 
in Romunijo (izprememba be
sedila k členu 18. m. k.) 46, 
14, str. 95. 

Železniški blagovni promet .med 
Trstom (Trieste), Reko (Fiume), 
Puljem (Pola) in Rovinjem (Ro-
vigno d'Istria) in 
Avstrijo: 12, 5, str. 39; 20, 6, 

str. 47; 29, 11, str. 76; 52, 16, 
str. 104; 101, 32, str. 218; 102, 
33, str. 226 in 227; 118, 37, 
str. 247; 119, 38, str. 251; 149, 
46, str. 321; 152, 48, str. 388; 
202, 59, str. 424; 214, 61, str. 
434 in 435; 

Češkoslovaško: 12, 5, str. 39; 20, 
6, str. 47; 95, 30, str. 200; 101, 
32, str. 218; 102, 33, str. 227; 
118, 37, str. 247 in 248; 129j 
40, str. 259; 149, 46, str. 820; 
151, 47, str. 331; 166, 50, 
str. 355; 184, 55, str. 395; 202. 
59, str. 422; 223, 62, str. 443; 

postajami madžarskih železnic: 
80, 27, str. 177; 118, 37, str. 
248; 152, 48, str. 338 in 339; 
202, 59, str. 423; 214, 61, str. 
435; 

(s prekartiranjem) orientno-bol-
garski, orientno- jugoslovanski, 
orientno-romunski, orientno-
madžarski, orientno-avstrijski, 
orientno-češkoslovaškjjorient-
no-poljski 26, 10, str. 70; po
pravek 51, 15, str. 100. 

Železo in železno blago; železniške 
ugodnosti za prevoz po madžar
skih državnih železnicah. 58,19, 
str. 128. 

Ženska kaznilnica v Begunjah 
(stroški za preskrbo, stražo in 
upravo za leto 1928. za eno kaz
njenko); glej: Kaznjenci itd. 

Žigosanje mer in merilnih priprav 
(dopolnitev k tarifi o pobiranju 
taks); glej: Mere in merilne 
priprave. 

Žirovni računi pri Narodni banki 
(provizija poštne hranilnice za 
prenose nanj) ; glej: Poštna hra
nilnica. 

Živali: 
stekle (pravilnik o cepljenju 

oseb, ki so jih ugriznile take 
živali); glej: Cepljenje oseb 
i t d ; 

žive (tarifa za prevoz med po
stajami v naši kraljevini na 
eni strani in postajami itali
janskih državnih železnic na 
drugi strani); glej: Izvestno 
blago, avtomobili in žive 
žv'ali. 

Žrebanje: 
(IV.) obveznic loterijske 2K%ne 

državne rente za vojno škodo 
(uradni listi obveznic, izžre
banih dne 16. in 21. januarja 
1928.) 12, str. 77, dne 15., 21. 
in 23. februarja 1928. 22, str. 
142; 

(XXXV.) 4%nih prioritetnih ob
veznic dolenjskih železnic iz 
leta 1892. 55̂  str. 396; 

(XII., XIII. in XIV.) prioritet
nih obveznic lokalne kranjsko-
tržiške železnice iz leta 1907. 
55 str 396* 

(XXVII.) 4^'%nih zastavnih li
stov in 4/^%nih komunalnih 
zadolžnic Kranjske deželne 
banke 38, str. 252. 

Žrebčarne (pravilnik o državnem 
strokovnem izpitu za njih uprav
nike); glej: Nadzorniki konjuš
nic itd. 

Župnijski duhovniki (dušni pastir
ji) s kronskimi kongrualnimi 
prejemki; uredba o njih pre
vedbi na dinarske kongrualne 
prejemke. 64, 23, str. 145; po
pravek 79, 27, str. 180. 

Žveplo in žveplov cvet; minimal
na stopnja uvozne carine je zni
žana. 158 in 159, 50, str. 850. 

Osebno kazalo. 

Adamič 66, etr. 397. 
Ajlec 19, str. 121. 
Ambrož 12, str. 77. 
Anderle 21, str. 137. 
Dr. Anđelinović 12, str. 77. 
Dr. Andrić 12, str. 77. 
Anić-Ivičić 34, str. 229. 
Antončič 34, str. 229. 
Arh 57, str. 401. 
Arko Fran (železniški uradnik) 

45, st.309. 
Arko Fran (podinspektor finanč

ne kontrole) 56, str. 397. 
Arnuš 19, str. 121. 
Aschmann 10, str. 65. 
Auff 52. str. 365. 
+ Avšič 44, str. 301. 
Ažman 32, str. 213. 

B. 
Bäbler-Delak 13, str. 85. 
Bajec Andrej 34, str. 229. 
Bajec Anton 52, str. 365. 
Bajželj 23, str. 145. 
Balatka Anton 21, str. 137. 
Balatka Vera 21, str. 137. 
Dr. Baltic 13, str. 85. 
Baran 45, str. 809. / 
Baretto 32, str. 213. 
Bauer 21, str. 137. 
Bazarič 20, str. 129. 
Bedenk 13, str. 85. 
Belar 39, str. 253. 
Belehar 10, str. 65. 
Benedek 15, str. 97. 
Benedičič 19, str. 121. 
Berčič~50, str. 350. 
Berdajs 3, str. 17. 
Berglez 60, str. 425. 
Bergmann 44, str. 301. 
Berlan 50, str. 349. 
Besek 34, str. 229. 
Betetto 36, str. 241. 
Beza 21, str. 137. 
Bezlaj 32, str. 213. 
Binder 39, str. 253. 
Binter 19, str. 121. 
Birk 52, str. 365. 
Bi tene Ana 44, str. 301. 
Bilenc Karel 52, str. 365. 
Bitenc-Rajšp 10, str. 65. 
Bizjak Cecilija 39, str. 258. 
Bizjak Marija 32, str. 213. 
Bizjak Srečko 37, str. 245. 
Blaževič 32, str. 218. 
Dr. Böhm 45, str. 809. 
Bogataj 39, str. 253. 
Bogovič 52, str. 865. 
Bohorič 50, str. 349. 
Boltavzer 19, str. 121. 
Bonačič 66, str. 897. 
Boras 53, str. 373. 
Borštnik 6, str. 41; 61, str. 429. 
Božič Ivana 39, str. 253. 
Božič Jernej 87, str. 245. 
Božičevič 56, etr. 397. 
Božja 30, str. 197. 
Brandstetter Fran 62, str. 365. 
Brandstetter Ignacij 50, str. 849. 
Bravničar 60, str. 425. 
Brcar 21, str. 137. 
Bregar 6, str. 41. 
Brence Armin 44, str. 301. 
Dr.Brence Ljudevit 40, str. 257. 
Breznik 50, str. 849. 
Brinar Fran 19, str. 121. 
Brinar Josip 19, str. 121. 
Brncič 50, str. 349. 
Brozovič 60, str. 425. J 
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Brvar 21, str. 137. 
Bučar Anton 30, str. 197. 
Dr. Bučar Edvard 16, str. 103. 
Buh 21, str. 137. 
Burdijan 13, str. 85. 
Butkovié 19, str. 121. 

Canjko 34, str. 229. 
Dr. Cankar 60, str. 425. 
Cerne 32, str. 213. 
Cesar Ivan (član narodnega gle

dališča) 11, str. 73; 20, str. 129. 
Cesar Ivan (jetniški paznik) 8. 

str. 53. 
Covnik 60, 8tr.425. 
Cuderman 82, str. 213. 
Cvar 32, str. 213. 
Cvijanović 35, str. 233. 

C. 
Cavić 37, str. 245. 
Cebin 39. str. 253. 
Cebulj 19, str. 121. 
Dr. Cerne Ferdo 19, str. 127. 
Cerne Fran 34, str. 229. 
Cerne Frančiška 51, str. 357. 
Cernjavič 39, str. 253. 
Cetkovié 87, str. 245. 
Grelnik 39, str. 253. 
Crnko 10, str. 65. 
Cucek Marija 10, str. 65. 
Сибек Slavko 61, str. 429. 
Čuden 56, 8tr.S97. 

D. 
Dagelič 50, str. 349. 
Danilova 51, str. 357. 
Davidova-Slatin 21, str. 187. 
Debeljak Darinka 21, str. 137. 
Debeljak Jakob 37, str. 245. 
Debevec 21, str. 137. 
Dekleva Alojzij 39, str. 253. 
Dekleva Helena 32, str. 213. 
Del Cott 20, str. 129. 
Della Mea 32, str. 213. 
Detela 32, str. 213. 
Detter 14, str. 89. 
Dežman 21, str. 137. 
Dobovišek Jurij 23, str. 145. 
Dobovišek Oskar 58, str. 409. 
Dobrave 19, str. 121. 
Dokler 23, str. 145. 
Dr. Dolar 23, str. 145. 
Dolenc 32, str. 213; 34, str. 229. 
Dr. Dolinar Andrej 35, str. 233; 

52, str. 365. 
Dolinar Janko 12, str. 77. 
Dolinschek 15, str. 97. 
Dolžan 10, str. 65. 
Dostal 20, str. 129. 
Dovgan 34, str. 229. 
Drapai 21, str. 137. 
Drašler 50, str. 349. 
Drol 14, str. 89. 
Držaj 56, str. 397. 
Držaj-Podbregar 10, str. 65. 
Dubravska 21, str. 137. 

Đ. 
Đorđević 50, str. 349. 

Dr.Eberl 54. str. 381. 
Eckert 34, str. 229. 
Emmer 34, str. 229. 
Enei 34, str. 229. 
Erklavec 21. str. 137. 
Erman 45, str. 309. 

F. 
FabjanČič Ana 32, str. 213. 
FabjanČič Marija 6, str. 41; 29, 

str. 189. 
Dr. Fajdiga Božidar 13, str. 85. 
Dr. Fajdiga Edvard 8, str. 53. 
Fasan 40, str. 257. 
Fattur 44, str. 301. 
Dr.Fatur 15, str. 97. 
Feigel 60, str. 425. 
Ferenz 52, str. 865. 
Ferjan 19, str. 121. 
Ferjančič 35, str. 233. 
Feršnik 21, str. 137. 
Fine 19, str. 121. 
Fink 42, str. 289. 
Firbas 39, str. 253. 
Fischer Edvard 44, str. 301. 
Fischer Fran 13, str. 85. 
Dr. Fišer 42, str. 289. 
Dr. Fleck 51, str. 864. 
Florijančič Ivan 30, str. 197. 
Florijančič Zofija 21, six. 187. 
Foerster 15, str. 97. 
Franke 39, str. 253. 

Q. 
Gaber 32, str. 213. 
Gaberjevčič 52. str. 365. 
Gabriel 44, str. 301. 
Gabrščik Fran 56, str. 397. 

Gabrščik Stanko 39, str. 253. 
Gabršek 19, str. 121. 
Gala 19, str. 121. 
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Škof Fran 60, str. 425. 
Škof Ivan 42, str. 289. 
Škof Matilda 32, str. 213. 
Škofic 15, str. 97. 
Škofljek 20, str. 129. 
Šlander 12, str. 77. 
Šlehta 21, str. 137. 
Dr. Šmalc 15, str. 97. 
Šoti 32, str. 213. 
Dr.Šraj 36, str. 241. 
Štefanovič 15, str. 97. 
Štefin 15, str. 97. 
Štepic 14, str. 89. 
Štibler 40, str. 257. 
Štolfa 34, str. 229. 
Štrančar 40, str. 257. 
Štukelj Josip 39, str. 253. 
Štukelj Leon 35, str. 233. 
Šturm 3, str. 17. 
Öubic 19, str. 121. 
Šuen 39, str. 258. 
Šuflaj 50, str. 349. 
Šuman 39, str. 258. 
Dr. Šumenković 12, str. 77. 

Šumer 13, str. 85. 
Šumi 30, str. 197. 

T. 
Tajnik 19, str. 121. 
Tavčar Franja 19, str. 121. 
Tavčar Mihaela 30, str. 197. 
Tavzes 50, str. 349. 
Tavzes-Oswald 10, str. 65. 
Tekavec 39, str. 253; 50, str. 849. 
Tičac 10, str. 65. . 
Dr. Tičar 15, str. 97; 47, str. 825. 
Tomec Jože 58, str. 409. 
Tomec Štefanija 39, str. 258. 
Tornine 34, str. 229. 
Tominec 27, str. 177. 
Tomšič Marija 32, str. 213. 
Tomšič Milan 13, str. 85. 
Tonja 6, str. 41; 23, str. 145. 
Torkar 54, str. 381. 
Dr. Travner 3, str. 17. 
Trelec 19, str. 121; 52, str. 865. 
Triller 32, str. 213. 
Trinkaus 32, str. 213. 
Trop 32, str. 213. 
Trstenjak 32, str. 213. 
Truci 39, str. 253. 
Turba 19, str. 121. 
Turk 50, str. 349. 

u. 
Dr. Ukmar 3, str. 17. 
Ulbing 13, str. 85. 
Uran 23, str. 145 
Urbič 3, str. 17. 
Uršič Ana 29, str. 189. 
Uršič Anton 25, str. 157. 
Uršič Pavla 32, str. 213. 
Ustar 61, str. 429. 

V. 
Valentinčič 19, str. 121. 
Vanëk 50, str. 349. 
Vargazon 45, str. 309. 
Vaupotič 21, str. 137. 
Vehovc 19, str. 121. 
Velej 60, str. 425. 
Velikonja 54, str. 381. 
Vencajz 30, str. 197. 
Vencel 29, str. 189. 
Vengušt 21, str. 137. 
Verbič 6, str. 41. 
Verdonig 52, str. 365. 
Vereš 3, str. 17. 
Verlič Fran 12, str. 77. 
Verlič Marija 32, str. 213. 
Dr.Vidic 47, str. 325. 
Vidmar Josipina 82, str. 213; 50, 

str. 349. 
Vidmar Stana 23, str. 145. 
Vidmar Tomo 50, str. 349. 
Viher 45, str. 309. 
Visjak 21, str. 137. 
Višner 32, str. 213. 
Vivod 34, str. 229. 
Vlah 21, str. 137. 
VIček 21, str. 137. 
Vodlak 19, str. 121; 56, str. 397. 
Vodopivec Filip 52, str. 365. 
Dr. Vodopivec Fran 32, str. 213. 
Vodopivec Srečko 40, str. 257. 
Vogler 34, str. 229. 
Vojif 21, str. 137. 
Vojmela 21, str. 187. 
Vojsk 32, str. 213. 
Vojska 39, str. 253. 
Volarič 25, str. 157. 
Volavšek Fran 39, str. 258. 
Volavšek Josip 56, etr. 897. 

Volčič 20, str. 129. 
Vončina Ferdinand 25, str. 157. 
Vončina Ladislav 52, str. 365. 
VouSek 20, str. 129. 
Vozel 44, str. 301. 
Dr.Vraber 53, str. 378. 
Vreček 39, str. 253. 
Dr. Vrečer 20, str. 129. 
Vrhovnik 34, str. 229. 
Vrhunc 25, str. 157. 
Vtičar 3, str. 17. 
Vuk Fran 3, str. 17. 
Dr. Vuk Ivan 35, str. 233. 

w. 
Wallis 34, str. 229. 
Wallner 23, str. 145. 
Weber 10, str. 65. 
Weinberger 15, str. 97. 
Weiss 52, str. 365. 
Weutz 34, str. 229. 
Wohlfart 21, str. 137. 
Wrischer 42, str. 289; glej: Viher. 

Z. 
Zabavnik Ferdo 37, str. 245. 
Zabavnik Josip 35, str. 233. 
Zablačan 39, str. 253. 
Zagorec 34, str. 229. 
Zaje Hinko 60, str. 425. 
Zaje Pavla 32, str. 213. 
Zajec 10, str. 65; 42, str. 289. 
Zavadlal Mihael 20, str. 129; 58, 

str. 409. 
Zavadlal Pavel 61, str. 429. 
Zavrtanik 29, str. 189. 
Zdolšek 10, str. 65. 
Zelenko 15, str. 97; 47, str. 325. 
Zemljan 19, str. 121. 
Zidar 13, str. 85. 
Ziernfeld 51, str. 357. • 
Zinauer 39, str. 253. 
Zlobec 35, str. 233. 
Zmrzlikar 32, str. 213. 
Zore 45, str. 309. 
Zore 23, str. 145. 
Zoreč 19, str. 121. 
Zorič 36, str. 241. 
Zorko Anton (ravnatelj pomožnih 

uradov) 34, str. 229. 
Zorko Anton (pisarniški predstoj

nik) 58, str. 409. 
Zotter 19, str. 121. 
Zrimšek 15, str. 97. 
Zupan Ivan (postajni načelnik) 8, 

str. 53. 
Zupan Ivan (uradnik pri železni

ški direkciji) 44, str. 801. 
Zupan Marija 50, str. 349. 
Zupane Josip 52, str. 365. 
Zupane Martin 35, str. 233. 
Zupanič Ivo 25, str. 157. 
Zupanič Karel 47, str. 325. 

Zabkar 56, str. 397. 
Žagar Janez 21, str. 187. 
Žagar Martin 50, str. 349. 
Zebre 50, str. 349. 
Železnik 47, str. 825. 
Dr. Zeleznikar 12, str. 77. 
Zemlja 15, str. 97; 19, str. 121. 
Zeželj 32, str. 213. 
Zigert 34, str. 229. 
Zivko 32, str. 213. 
Zlahtič 42. str. 289. 
Zlajpah 36, str. 241. 
Znidarič 32, str. 213. 
Zumer 52, str. 365. 
Zupančič 11, str. 73. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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Poštnina plačano v gotovini 

1. V Ljubljani, dne 3. januarja 1928. Letnik X. 

L Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a . : 
1. Pravilnik o gostilnah, kavarnah in ostalih obratoval

nicah z alkoholnimi pijačami. 
2. Pravilnik o točarinski pravici. 
Razglasi osrednje vlade. 

Ra/glasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 
Objava glede naročnine. 

j 
Ölen 4. 

1.) Penzijon je obratovalnica, v kateri se daje 
za odškodnino stanovanje in hrana samo penzijonar-
jem — osebam, naročenim (aboniranim) za izvesten 
daljši čas (n. pr. za, mesec dni ali krajši ali daijsi 
časovni rok). V penzijonu se sme prodajati samo 
hrana brez alkoholnih pijač. Penzijon ne služi niti 
prehajajočim gostom niti komu drugemu razen pen-
zijonarjem. 

Lastniki penzijonov ne smejo dovoliti penzijo-
narjem, da bi prinašali v penzijon© in uporabljali v 
njih alkoholne pijače. Za nasprotno ravnanje se kaz
nujejo lastniki penzijonov v zmislu člena 90. tega 
pravilnika. 

2.) V penzijonu se sme jemati tudi samo hrana 
-JSXr-^.eri s e d a K k t } t stalen poklic, ^^rje^^tan^Y^njâ, toda_zopet na navedeni način. 
o: stanovanje s postrežbo TTnranaTéf sé 3 ) y t e h m e j a h o b ; a t o ; a ~ j a ^ п % [ ] о ш ni treba 

Uredbe osrednje vlade. 

i. 
Pravilnik 

o gostilnah, kavarnah in ostalih obrato
valnicah z alkoholnimi pijačami.* 

Obči predpisi. 

Ölen 1. 
1.) Gostilna (mehana, svratiste, gostiona) je obra

tovali _ 
0dgkotfnfiiö: stanovanje s postrežbo in 
prodajajo alkoholne in brezalkoholne pijače. 

2.) Hotel je obratovalnica z opremljenimi soba-
mi, v kaieri se daje, kot stalen poklic, za odškodnino: 
a) samo stanovanje s postrežbo; 
b) hotel je lahko združen s kavarno ali z restav

racijo ali s kavarno in z restavracijo. 
3.) Han je obratovalnica, v kateri je moči do

bivati, v obliki stalnega poklica, za odškodnino: 
a) prenočišče, hrano in brezalkoholne pijače; poleg 

tega prostor za nastan janje zaprege; 
b) ali poleg tega še alkoholne pijača 

4.) Kavarna (krčma, birtija, kafana) je obrato-
I valnica, v kateri se, kot stalen poklic, prodajajo za 
odškodnino: 
a) alkoholne in'brezalkoholne pijače; 
b) ali samo brezalkoholne pijače. 

V teh obratovalnicah se smejo prodajati razen 
pijač tudi razne jedi, vendar pa nikakor kot kosilo 
ali večerja. 

5.) Restavracija (pivnica) je obratovalnica, v 
kateri se dajo, kot stalen poklic, za odškodnino: 
hrana, alkoholne in brezalkoholne pijače. 
• 6.) V spredaj imenovanih ' obratovalnicah se 
smejo igrati dovoljeno igre (kvarte, domine, biljard, 
šah in temu podobno). 

7.) Vse te obratovalnice so javni lokali. 

Ölen 2. 
Vsaka teh obratovalnic se deli na tri razrede 

— vrste (tar. post. 60. taksne tarife zakona o taksah). 

Ölen 3. 
Xa,bareti, orfeji, bari, varieteji, café-chantants 

(5. pripomba k Ur. poet. 99. a taksne tarife zakona o 
taksah) š'o,,r§Lzne oblike, v katerih se vrši kavarniški 
ali restavracijski obrt. 

* Ta pravilnik z dne 15. junija 1925., Ü. br. 23.939, 
ki je bil razglašen prvotno v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 30. julija 
1925., št. 171/XXXTV. (Uradni list z dne 3. septem
bra 1925., »t. 268/83, in z dne 4. novembra 1925., 
št. 338/101 [popravki]),-je priobčen tukaj v sedaj 
veljavni obliki, ki jo je dobil po izpremembah in 
dopolnitvah z dne 28. novembra 1927., TJ. br. 48.300, 
razglašenih v «Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca» z dne 9. decembra 1927., 
St. 280^XXVL Op. ur. 

krajevne pravice. Če penzijon prestopi postavljene 
meje, t, j . ' če prodaja alkoholne pijače, veljajo tudi 
zanj povsem dotične odredbe tega pravilnika. 

Člen 5. 
1.) Sanatoriji, ki sprejemajo izključno bolnike, 

t. j . ki imajo čisto značaj bolnice, ne spadajo pod 
odredbe tega pravilnika, če se dajo v njih bolnikom 
alkoholne pijače po zdravniškem predpisu. 

2.) Vsi ostali sanatoriji, ki nimajo takega zna
čaja, nego se nazivljejo s tem imenom samo zato, 
кбг so v letovišču ali klimatskem kraju ali kopališču, 
a imajo značaj penzijona, spadajo pod odredbe tega 
pravilnika, če se dajo v njih alkoholne pijače. 

Ölen 6. 

Ljudske kuhinje, aščinice (izkuhe) in njim po
dobne obratovalnice ne spadajo pod odredbe tega 
pravilnika, če ne prodajajo alkoholnih pijač. 

Člen 7. 

V dvomljivih primerih, ali spada obratovalnica 
pod predpise tega pravilnika, kakor tudi v katero 
vrsto iz člena 1. tega pravilnika, odloča oblastvo, 
pristojno za podeljevanje krajevnih pravic. 

П. 

Krajevna pravica. 

Ölen 8. 

1.) Gostilna, hotel (če je združen s kavarno ali 
restavracijo), han iz člena 1., točke 3.) pod b), ka
varna iz člena 1.) točke 4.) pod a), tega pravilnika, 
restavracija smejo obratovati samo na onem po
sestvu, za katero je po zakonski poti pridobljen^ 
pravica, da smejo na njem obstajati zgradbe zâ  te 
obrte. Tako pridobljena pravica se zove krajevna 
gostilniška (mehanska) ali kavarniška pravica, za 
katero se* plačuje taksa iz tar. post. 61. taksne tarife 
zakona o taksah. 

2.) (S krajevno pravico se smejo voditi obrato
valnice, naštete v točki 1.) tega člena. 

3.) Hoteli iz člena 1., točke 2.) pod a), hani iz 
člena 1., točke 3.) pod a), kavarne iz člena 1., 
točke 4.) pod b). tega pravilnika, se smejo obrato
vati tiudi brez krajevne pravice. 

Člen 9. 

Krajevna pravica je: 
a) v e z a n a p r a v i c a , za kraj, za katerega je 

pridobljena, ter ne prestane s premeno last
nikovo; 

b) n e d e l j i v a p r a v i c a , kolikor se nanaša na 
zjrradbo in kraj. 

Člen 10. 
t 

V mejah pridobljene krajevne pravice (člen 23., 
točka b, tega pravilnika) sme voditi obratovalnice, 
navedene v členu 8., točki 1.), eden ali več last
nikov obratovalnice samo, če je kraj s krajevno 
pravico last iste osebe (fizične ali pravne), obrti pa 
niso iste vrste in so vsi v eni zgradbi. 

Člen 11. 

1.) Kdor dobi lcrajevno pravico, ne pridobi s tem 
pravice, izvrševati na tem kraju ustrezni obrt v 
katerikoli zgradbi, nego samo v zgradbi, predpisno 
postavljeni po pristojno odobrenem načrtu. 

2.) Izvzema se samo primer, če se komu iz po
sebno podprtih razlogov na njegovo prošnjo iz
recno dovoli, da sme v nepTcdpisani zgradbi za iz
vesten čas izvrševati enega izmed omenjenih obrtov. 
V tem dovplilu se mora točno označiti rok, do kate
rega se mu dovoljuje obratovanje v taki nepred-
pisani zgradbi; toda ta rok ne sme biti daljši nego 
poldrugo leto ter se tudi ne more podaljšati. 

Člen 12. 

Kraj za postavitev zgradb zaradi opravljanja 
enega izmed omenjenih obrtov mora ustrezati tem
le pogojem: 
a) Oddaljen mora biti od šole, cerkve in bolnico naj

manj 120 metrov. To ne velja za mesta, trge in 
kraje strnjenega tipa. ' 

b) Biti ne sme v ulici, v kateri je prepovedano, po
stavljati take zgradbe. 

c) Da se sme na tem kraju glede na policijske in 
sanitetne predpise dovoliti taka obratovalnica in 
da ne bo služila za ogražanje morale, javne var
nosti ali za provzročanje izgredov ali škodovala 
materialnim državnim koristim aH služila kot 
kraj, pripraven za tihotapstvo. 

č) Ta kraj mora biti vobče po vseh okornostih pri
meren za to vrsto obrtov. 

Člen 13. 

Krajevne pravice se podeljujejo brez omejitve 
po številu (1. pripomba k tar. post. 61. taksne tarife 
zakona o taksah). 

Člen 14. 

Krajevne kavarniške pravice se ne smejo po
deljevati za sela, M nimajo nad 5000 prebivalcev; 
izvzemajo se ona sela, v katerih so kopališča, leto
višča ali klimatski kraji, samo če so ta uradoma 
priznana za taka ali če so sedeži državnih oblastev. 

Člen 15. 

Za vrtove, napravljene ob zgradbi na kraju, za 
katerega se je dobila krajevna pravica, ni treba 
dobiti nikakršnih novih dovolil in tudi ni treba pla
čevati zanje novih taks. 

•»^J«Ša£i Љл-: 
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1. Letnik X. 

Člen 16. 
Krajevne pravice ni treba: 

a) Za začasne gostilne v Srbiji in Črni gori (tar. 
post. 67. taksne tarife zakona o taksah). 

b) Za kraje — zgradbe, če so last države. 
o) Za kraje, kjer se prodajajo samo brezalkoholne 

pijače, kakor : kava, čaj i. dr. (n. pr. zdravilnice 
itd.). 

č) Onim, ki točijo v svojem stanovanju vino lastne
ga pridelka in z lastnega zemljišča, po členu 45., 
točki b), tega pravilnika, in sicer v krajinah, kjer 
je bilo to doslej z zakonom dovoljeno. 

d) Za častniške dome, zaključene društvene lokale 
(klube, kazine, čitalnice), če točijo dotična dru
štva pijače v lastni režiji, koče in hiše planin
skih društev, ki stoje na višinah, vagonske re
stavracije iu restavracije na potniških ladjah, 
ilidže (kopališča na vodah), sezonske restavra
cije, začasno postavljene pri kopališčih ob vodah, 
morju (plaže). 

Za zaključene društvene lokale se smatrajo 
oni, ki so namenjeni zgolj uporabljanju društve
nih članov. Samo oblastvo iz člena 22. tega pra
vilniki sme dovoliti, in sicer samo, kadar se vrši 
v dotičnem kraju kongres ali zlet, da se sme za
ključeni društveni lokal uporabljati tudi za ne
člane društva ali kluba. 

e) Za obratovalnice, kjer se točijo alkoholne pijače 
samo na debelo. Za točenje pijač na debelo se 
smatra prodajanje vina nad 50 litrov, piva naj
manj 25 litrov, špirita in vseh vrst žganja nad 
100 litrov, a ostalih oslajenih in neeslajenih pijač 
kakor tudi sadnih žganj, dobljenih z destilacijo, 
najmanj 25 litrov. 

f) 7.a hotelo iz člena 1., točke 2.) pod a), za hane 
iz člena 1.. točke 3.) pod a), za obratovalnice iz 
člena 1., točke 4.) pod b) (v katerih se prodajajo 
brezalkoholne pijače), tega pravilnika. 

g) Za obratovalnice iz člena 59. (barake, vrtovi itd.) i 
in iz. člena 82. (okrepčevalnice [buffed], proda- j 
jalnice užiških proizvodov itd.) tega pravilnika. | 

Ш. 

Zgradbe. 

Člen 17. 
* Poleg krajevne pravice za polnoveljavno izvrše

vanje kateregakoli zgoraj imenovanih obrtov jo 
treba tudi p r e d p i s a n e z g r a d b e . 

Člen 18. 
Zgradbe za opravljanje zgoraj naštetih obrtov 

încj.'ijo ustrezati tem-le pogojem: 
ai l'iti morajo sezidane po pregledanem in pristojno 

odobrenem načrtu. 
b) ?j notranjo ureditvijo morajo popolnoma ustre

zati namenjeni svrhi ter povsem izpolnjevati 
sanitetne in gradbene predpise. 

c) Po vrsti obrta, razredu in odobrenem načrtu 
morajo imeti potrebno število prostorov. 

č) Ustrezati morajo povsem ostalim pogojem (odo
britvi danega načrta iu zakonskim naredbam) 

c) lindi morajo zadostno število udobnih stranišč, 
napravljenih po higienskih in gradbenih pred
pisih in združenih z zgradbo. 
Gostilno tretjega razreda označuje zakonski 

minimum števila oddelkov in ureditve teh obrato
valnic. 

2.) Gostilna drugega razreda razpolaga- z večjim 
številom sob, boljšo opremo v njih in z udobnejšo 
občo ureditvijo vsega obrata nogo predhodni razred. 

3.) Gostilna prvega razreda je glede na zgradbo 
samo, na število oddelkov in sob, na njih opromo in 
občo ureditev vsega obrata najboljša ureditev teh 
obratovalnic. 

4.) Za bližjo označbo teh obratovalnic služi to, 
da smejo imeti gostilne vobče po sobah več nego 
dve postelji, prenočišča pa dajati po posteljah. Cene, 
označene po sobah, se tičejo postelj. 

5.) Hoteli so, kar se tiče velikosti, obsega zgrad
be, oddelkov, sob, ureditve, udobnosti, obratova.lnice 
v i š j e v r s t e nego gostilne. 

6.) Hoteli tretje vrste morajo imeti poleg potreb-. 
nih prostorov za obrat sam (če so združeni s ka- ; 
varno ali restavracijo) najmanj deset sob z najpo-j 
trebnejšo opremo za spalnice. | 

7.) Hoteli druge vrste morajo stati v vsem. kar ' 
je našteto zgoraj, više in bolje nego hoteli tretje 
vrste ter morajo biti urejeni bolje od tega. Ta vrsta j 
hotelov mora 'imeti v hiši vsaj eno kopalnico. 

8.) Hoteli oddajajo gostu samo sobo, ne pa po
stelje. V sobi ne sme biti več postelj nego dve. 

9.) Hoteli prve vrste morejo biti samo oni, ki dajo 
najpopolnejšo udobnost z zgradbo, nje ureditvijo, od
delki (kakor n. pr. s stopniščem, vratarjevo sobo, pi
sarno za sprejemanje-potnikov, salonom za zajtrk, 
za čitanje in pisanje, za biljard, z veliko dvorano za 
obedovanje, za konferenco itd.), s strežništvom, soba
mi, njih opremljenostjo, hotelskim inventarjem, njega 
vzdrževanjem in čistoto, s hotelsko higieno in s pre
hrano. 

10.) Hoteli prve vrste morajo ustrezati še tem-le j 
pogojem: " | 
a) Imeti morajo vsaj eno stanovanje, sestavljeno iz j 

spalnice, salona in kopalnice (tik stanovanja), i 
b) Sobe smejo imeti kot stalno opremo samo po 

«no, največ po dve postelji. 
c) Tudi v tej vrsti hotelov se oddajajo samo sobe, 

cenovnik v sobi pa označuje ceno sobe. 
č) V vsakem nadstropju morajo imeti kopalnico. 

11.) Ne glede na velikost zgradbe, število prosto
rov in sob, smejo biti uvrščeni v prvo vrsto hoteli 
tudi z manjšim številom sob za stanovanje, samo 
če dajo z vso svojo ureditvijo, opremo, posodjem 
(hotelskim inventarjem), strežništvom, dekorativno 
stranjo in eleganco gostom najpopolnejšo udobnost. 

12.) Ravarne-restavracije se dele po svoji opre
delitvi, glede na zgradbo, njih oddelke za pivnico, 
zajtrkovalnico, njih prostornost in ureditev, opremo, 
posodjo in strežništvo, kakovost in raznovrstnost 
materiala kot predmetov obratovanja, na tri vrste, 
tako da je tretja vrsta teh obratovalnic navadna 
•obratovalnica z navadno ureditvijo, druga z boljšo, 
prva pa z najboljšo ureditvijo, udobnostjo in oprem
ljenostjo. 

13.) Glede zgradb za hane iz člena 1., točke 3.) d) Biti morajo primerne, da se more vršiti potrebno 
policijsko in finančno nadzorstvo. Ta poslednji! pod b), veljajo predpisi o gostilnah. 
pogoj se lahko, kakršne so pač razmere, tudi ne i 
jemlje v poštev, če gre za postavljanje zgradb I člen 21. 

iribovitih krajih za planince (turiste). 

Člen 19. 
Gostilne se dele na tri razrede. 
Gostilna tretjega razreda mora imeti: 

1.) Na onem delu zgradbe, ki je obrnjen proti 
ulici, se mora napraviti na lahko vidnem mestu na
pis o značaju in nazivu obratovalnice. 

2.) Z mednarodno udomačenimi nazivi za prvo
vrstne hotele in luksusne hotele se smejo nazivati 

, , . , . ,., . v,v,:„j„ ! samo hoteli prve vrste (n. pr. Excelsior, Palace, 
a) potrebne pros ore za kavarno, jedilnico, knhmjo Esplanade, Velika Britanija, Srpski 

(shrambo, klet) in udobna stranišča, razen tega . , . . . , , ' ' 
. ' . , / , . ., ' ; krah ito.), 

pa najmanj tri sobe za potnike; . о ш a ß m o r a t o k o I i r a t i s l d a f l n 0 s p r e a p i s i 

b) vodnjak, pckarro, konjski hlev s kolnico. ! ^ ^ (> т а Л п ј а т а ^ . o b r t n i m i p r e đ p i s i z a k o n o v 

Kar je navedeno pod b). se sme — po razmerah , р О 0 Г ]; п ^ п kraiin. 
m predloženih podatkih — s posebno odločbo iz- i 
pustiti, če dokaže prosilec s potrdilom pristojnega 
občinskega oblastva, da je v đotičnem kraju zadosti i 

IV. 

gostiln s konjskimi hlevi in pekarnami, ali če je dru- ! 
gače dovolj možnosti za preskrbovanje potnikov s 
hrauo in za spravljanje zaprege in voz. 

Člen 20. 
1.) Gostilna tretjega razreda mora ustrezati se 

tem-le pogojem: 

/ 

Pridobivanje krajevne pravice. 

Člen 22. 
Krajevne pravice podeljuje veliki župan, v Beo-

radu pa ministrstvo za notranje posle. 

Člen 23. 
Kdor hoče postaviti gostilno ali drago zgradbo 

a) Sobe morajo biti dovolj prostorne, udobne, svetle za obratovalnice iz člena 1., razen hotelskih obrate-
z okni ki dajo dovolj luči in zraka odzunaj. p•.- ' valnic iz člena 1., točke 2.) pod a), hanov iz člena 1., 
polnoma suhe, popódane, z vrati, ki se dobro ' točke 3.) pod a), kavarn iz člena 1., točke 4.) pod b), 
zapirajo in zaklepajo, opremljene z razsvetljav n. .tega pravilnika, mora: 
zvonci za strežništvo in s higienskimi pečmi. ' a) predložiti pismeno prošnjo, opremljeno s kolkom 

b) Sobe morajo biti opremljene z vsemi potrebšči- iz tar. post. 1. taksne tarife, velikemu županu, od-
uami za udobno prenočevanje. | nosno ministrstvu za notranje posle, ter razložiti 

v njej, kakšno zgradbo, za kakšen obrt, v ka
terem kraju, kakšne vrste — razreda — in na 
katerem posestvu hoče postaviti, kakor tudi s 
kakšnim nazivom; 

b) točno opisati posestvo (lego, velikost, meje in so
sede — ali priložiti zemljiškoknjižni izpisek in 
položajni načrt — situacijski načrt); 

,.c) predložiti ustrezni načrt zgradbe; 
;,Č) položiti v gotovini ustrezni znesek takso po tar 

post. 61. taksne tarife zakona o taksah: 
d) predložiti potrdilo o plačanem davku. 

Člen 24. 
Ko veliki župan ali ministrstvo za notranje posle 

prejme prošnjo, postopa tako-le: 
I. 1.)' Za sela in selske občine mora ugotoviti, ali 

je v tem kraju treba obratovalnice, za katero se 
prosi dovolitev (4. pripomba k tar. post. 61. taksne 
tarife). V ta namen zahteva po pristojnem sreskem 
poglavarju poročilo od predstavnika občinskega 
oblastva v kraju, v katerem se želi postaviti obrato
valnica. 

V krajih, kjer obstoje občinski odbori, oddado ti 
z občinskim starejšinstvom o tem potrebno mnenje; 
kjer jih ni, predloži potrebno poročilo občinski or
gan, ki opravlja podobne dolžnosti. 

2.) Za kraje, ki niso sela in selske občine ter ni
majo več nego 20.000 prebivalcev, se sme, če se 
spozna to za potrebno, zahtevati poročilo pristoj
nega občinskega oblastva o potrebi dotične obrato
valnice. 

3.) V ostalih krajih se to poročilo no zahteva. 
П. Izposluje mnenje od pristojnega sreskega po

glavarja o potrebi take obratovalnice v dotičnem 
kraju in o vseh ostalih okolnostih, ki utegnejo vpli
vati na rešitev vložene prošnje. 

Glede letovišč se zahteva še mnenje od oddelka 
za tujski promet pri ministrstvu za trgovino in in
dustrijo. 

• III. Po prejetih poročilih in mnenjih sme veliki 
župan ali ministrstvo za notranje -posle: 
a) prosilcu ali odkloniti zahtevo ali pa 
b) ob prosilčevih stroških odrediti komisijo, sestav

ljeno iz đT*a,vti»fta... ihSerrjerJn-, zaraVfniW. urafl-
nika prvostopnega- upravnopolicijskega (politič
nega) oblastva in predstavnika dotičnega oddelka ' 
finančne kontrole z nalogo, naj kraj, označen v 
prošnji, pregleda in odda svoje mnenje, ali 
ustreza ta kraj pogojem, predpisanim v členu 12. 
tega pravilnika. 

Poslovanje te komisije vodi odrejeni pred
stavnik upravnopolicijskega (političnega.) oblastva 
prve stopnje, 

c) Odločbo pod a) in b) morajo izdati pristojna ob
lastva v 15 dneh. 

Člen 25. 

Predloženi gradbeni načrt pošlje veliki župan ali 
ministrstvo za notranje posle pristojnemu sanitet-,' 
nemu in gradbenemu uradu v pregled in izjavo, ali :. 
popolnoma ustreza sanitetno-gradbenim predpisom. !• 

Člen 26. 
Če razvidi po dovršenem ogledu veliki župan ali 

ministrstvo za notranje posle po svobodni oceni, da 
ni za ugoditev prošnji nobenih osnovanih ovir, sme 
ugoditi prošnji s formalno obrazloženo odločbo in 
dovoliti, da se v označenem kraju in na točno ozna
čenem posestvu postavi zgradba za ustrezno obrato
valnico. 

V vsakem primeru se mora izdati odločba v 
enem mesecu po prejemu komisijskega poročila. 

Odločba ministrstva je izvršna. 

Člen 27. 
1.) Svojo odločbo pošlje veliki župan dotičnemu 

občinskemu starejšinstvu, da jo objavi na zgradbi 
občinske pisarne. 

2.) Od dne te objave se sme vsak občan dotične 
občine zoper to odločbo v 15 dneh pritožitina mi
nistrstvo za notranjo posle, ki oceni zakonitost in 
upravičenost izpodbijane odločbe. Odločba ministr
stva je izvršna. 

Člen 28. 
Če spozna veliki župan ali ministrstvo za no~ 

. tranje posle, da se prosilcu ne more dovoliti otvo-
• ritev zaprošene obratovalnice, mu mora izdati o tem 
' formalno obrazloženo odločbo. Zoper odločbo veli

kega župana se sme prosilec po velikem županu pri-
! tožiti na ministrstvo za notranje posle v 15 dneh 
1 po prejemu odločbe. Ministrstvo mora oceniti zako

nitost in upravičenost odločbe. Njegova odločba 
• je v vsakem primeru izvršna. 



Letnik X. 

CIon 20. 
Po izvrsnosti odločbe o podelitvi krajevne pra

vice se izda prosilcu potrdilo o pridobljeni krajevni 
pravici. 

Člen 30. 
1.) Za krajevno pravico se plača taksa iz tar. 

post. 61. taksne tarife zakona o taksah. 
2.) Za kategoriziranje krajev iz točk a), b) in o 

taf. post. 61. taksne tarife zakona o taksah je od 
ločiiMi poslednji uradni popis prebivalstva. 

Člen 31. 
i.) Potrdilo o pridobljeni krajevni pravici so po

šlje pristojnemu oblastvu, da ga izroči na- revera pro
silcu, ko se nabavijo predhodno iz položene vsote 
(točka č člena 23. tega pravilnika) kolki, ki jih pri
lepi veliki župan ali ministrstvo za notranje posle na 
izdano potrdilo ter jih po predpisih uniči. 

2.) Reverz o izročitvi se vrne pristojnomu ob-1 
lastvu. | 

3.) O vsaki podeljeni krajevni pravici se obvesti j 
generalna direkcija davkov. i 

Člen 32. 
Ko se je ugodilo prošnji za podelitev krajevne 

pravice in postavitev zgradbe, so odpošlje ob pro-
silčevih stroških inženjer, da označi prosilcu po dob
ljenem načrtu kraj. kjer naj postavi zgradbo. 

Člen 33. 
1.) Ko prosilec po dobljenem dovolilu dovrši 

zgradbo, mora to naznaniti- oblastvu, ki je dalo 
dovolilo, ter ga naprositi, naj odredi komisijo za 
pregled zgradbe. 

2.) Po tej zahtevi in položeni dnevnici se odredi 
po točki b) Ш. oddelka člena 24. tega pravilnika 
najkesneje v 15 dneh komisija, da ugotovi, ali se je 
zgradba postavila povsem po đovolilu in načrtu. 

3.) Zapisnik o komisijskem pregledu pošlje komi
sija oblastvu, ki je izdalo dovolilo, in to dovoli, če 
se je postavila zgradba popolnoma in povsem pra
vilno po načrtu, prosilcu dokončno z naknadno od
ločbo, da se sme v tej zgradbi začeti obratovanje. 
"Drugače pa se mu naloži z odločbo, da тота povsem 
postopati po komisijskem mnenju in po načrtu. Ali 
je prosilec povsem postopal po mnenju komisije, so 
ugotovi z naknadnim komisijskim pregledom. 

4.) Pred komisijskim pregledom in pred pristojno 
odobritvijo ee v zgradbi ne sme začeti obratovanj-?. 
Nasprotno postopanje se smatra za neupravičen za
četek obratovanja v zgradbi brez krajevne pravice 
ter so kaznuje, Tazen v primeru, navedenem v čle
nu 35.. točki 2.). tega pravilnika. 

filon 34. 
1.) Če se hoče za zgoraj naštete obrte uporabiti 

zgradba, ki že stoji, a je bila postavljena za drug 
namen, se postopa prav tako po členu 23. tega pra
vilnika. 

2.) Nadaljnje postopanje je predpisano v členih 
od 24. do vštetega 33. člena tega pravilnika, 

fil en 35. 
1.) Če pristojno oblastvo, ko je prejelo poročilo 

in prošnjo iz točke 1.) člena 33. tega pravilnika, no 
odredi komisije v 15 dneh. zahteva ministrstvo na 
prošnjo prizadete osebe spise o tem in odredi samo 
najkesneje v 15 dneh komisijo po točki 2.) člena 33. 
Tako odrejena komisija predloži svoje poročilo po 
točki 3.) člena 33. ministrstvu in to postopa nadalje 
po istem predpisu. 

2.) Ce odda odrejena komisija ugodno mnenje 
po točki 2.) člena 33..'a veliki župan ne bi v 15 dneh 
po prejetem komisijskem poročilu izdal svoje od
ločbe po točki 3.) Člena 38., sme začeti prizadeta 
oseba po poteku tega roka obratovanje v postav
ljeni zgradbi tudi brez to odločbe. 

V tem primeru mora prizadeta oseba to pismeno 
sporočiti velikomu županu in ministrstvu za notra
nje posle. 

8.) V primerih točke ci ГП. oddelka člena 24., 
člena 26., točke 2.) člena 33.. točk 1,.") in 2.) tega 
Člena in glena 60., točke 1.). se uvede zoper od
govornega organa disciplinsko postopanje. 

Ölen 36. 
Zaradi potrebno kontrole vodijo oblastva, ki iz

dajajo dovolila, kakor tudi krajevna policijska (po
litična) oblastva seznamek izdanih krajevnih pravic 
s temi razpredelki: 

1.) Zaporedna številka, 
2.) Lastnikovo ime. 
3.) Kraj, ulica, številka, 

4.) Vrsta obratovalnice po členu 1. tega pra
vilnika. 

5.) Dan, mesec in leto, ko se je podelila kra
jevna pravica, 

6.) številka odločbe in ime oblastva, ki je po
delilo krajevno pravico. 

7.) Pripomba. 
Člen 37. 

1.) Smatra sc;, da so krajevne pravico pridob
ljene: 
a) za one kraje v krajinah izven Srbije in Črne gore. 

na katerih so obstajalo zgradbe in v katerih se 
je opravljal kavarniški in mehanski obrt ne
prestano do dne 6. aprila 1920. Zanje se no plača 
iznova taksa, če se je opravljal v njih do raz
glasitve teh predpisov tak obrt po dovolilu za 
ta kraj ali za to zgradbo, pristojno dobljenem od 
oblastev, ki so bila pristojna za podeljevanje, teh 
dovolil do dne 6. aprila 1920. 

b) Oni kraji (placi) v Srbiji, Južni Srbiji, Črni gori 
in krajinah, pridruženih z neuillyjsko pogodbo, 
na katerih so obstajali; zgradbe in v katerih se 
je opravljal kavarniški ali mehanski obrt do 
konca leta 1922., so pridobili krajevno mehansko-
kavarniško jTravico, če so dokaže po zakonitem 
potu in načinu, s pričami ali s potrdilom opštin-
skega suda in odbora, da se je do tega časa ta 
obrt opravljal v omenjenih zgradbah. Zanje se 
ne plačuje taksa iz tar. post, 61. taksne tarife 
zakona o taksah (člen 89.. finančnega zakona za 
leto 1927./1928.). 

c) Prednja odredba iz točke b) se ne nanaša na 
obratovalnice iz člena 1.. točke 3.) pod a) tega 
pravilnika, 

č) Vsi lastniki iz točke b) tega člena se morajo 
obrniti do dne 9. marca 1928.* na pristojnega 
velikega župana s potrebnimi dokazi in z za
htevo, naj so jim prizna.po členu 89. finančnega 
zakona'za loto 1927./1928. z odločbo oblastva 
pridobljena krajevna mehansko-kavaniiška pra
vica ter izda o tem potrdilo. 
Odločbo o priznanju pridobljene krajevno pravice 

pošlje veliki župan uradoma z vsemi spisi vred mi
nistrstvu za notranje posle v pregled in odobritev. 
Če jo ministrstvo odobri, izda veliki župan dotični 
osebi, ko jo plačala predpisano takso, iz tar. post. 1. 
in 5. taksne tarife zakona o taksah, potrdilo po 
členu 29.. sklicevaje se ш člen 37. b tega pravil
nika, in po členu 89. finančnega zakona za leto 
1927./1928. 

Prizadeta, oseba, ki tega ne stori, tipi zakonske 
posledice svoje malomarnosti. 

2.) Za vse ostale zgradbe izven Srbije in Crne 
gore, kjer so se začele točiti pijače kesnejo nego 
dne 6. aprila 1920.. se mora plačati taksa iz tar. 
post. 61. taksne tarife zakona o taksah, če ni že 
doslej plačana. 

•' l člen 38. 
1.) Krajevna pravica se izgubi: 

a) če oseba, ki je dobila krajevno pravico za eno 
izmed zgoraj naštetih obratovalnic, ne postavi 
zgradbe v dveh letih od dne, ko se ji je podelila 
pravica; . . 

b) če se zgradba postavi, a se v enem letu v nje] 
ne začno obratovanje; 

c) če se obrt v obratovalnici prekine ter se ne na
daljuje v enem letu; 

č) če se po roku, določenem v točki 2.) člena 11., 
ne postavi predpisana zgradba. 
2.) Izjeme so: . " 

a) rekvizicija zgradbe po pristojnem oblastvu; 
b) konkurzno postopanje; 
c) popravilo ali ponovno postavljanje. Popravilo se 

mora izvršiti v roku, določenem v točki 1.) pod c), 
ponovno postavljanje pa v roku iz točke 1.) 
pod a) tega člena. 

Člen 39. 
1.) Če ni kje v Srbiji in Crni gori nobene pred-

' pisno postavljene gostilniške obratovalnice s pri
dobljeno krajevno pravico, a bi bila taka obratoval
nica potrebna zaradi potnikov, sme veUki župan 
dopustiti, ko se izpolni predpis člena 24. tega pravil
nika, tudi z a č a s n o i z v r š o v a n j e gostilniškega 
obrta v.zgradbi, najsi tòni i m e l a k r a j e v n e 
p r a v i c e in ne bi bila sezidana po predpisih (tar. 
post. 67. taksne tarife zakona o taksah). _ 

2.) Dopustitev začasnega izvrševanja gostilni
škega obrta traja do' takrat, ko se otvori v dotič-
nem kraju stalna gostilna, če ni prestala iz drugega 
razloga. 

V tem primeru mine začasna dopustitev koncem 
koledarskega leta, v katerem se jo postavila stalna 
gostilna. 

3.) Ta dopustitev je vezana na osebo in je ne-
prenosna. 

Člen 40. 
1.) Upravno oblastvo mora: 

a) voditi seznamek vseh z a č a s n i h o b r a t o 
v a l n i c z označbo dne, od katerega je bilo 
obratovanji; dovoljeno; 

j ))) paziti na to, da polože lastniki obratovalnic za-
Ì četkom vsakega leta, najkesneje pa do konca 

meseca januarja, takso, določeno po tar. post. 67. 
taksne tarife zakona o taksah. 
2.) Kdor ne plača te takse o pravem času, temu 

se obratovalnica kot neupravičena takoj zapre, kar 
ne r/Jcljučuje kazni po členu 52. zakona o taksah. 

* T j . v treh' mesecih od dne. ko so bile razgla
šene izpremembe in dopolnitve prvotnega pravil
nika. Op. ur. 

Člen 41. • 
Tudi glede restavracijskih ali kavarniških obrtov, 

ki se izvršujejo v klubih, kazinah, čitalnicah, kočah 
— hišah planinskih društev (ki se smatrajo za za
ključeno lokale in ki niso vsakomur pristopni) in ki 
jim po členu 16., točki d), tega pravilnika ni treba 
imeti krajevne pravice, sta potrebni prijava s takso 
iz tar. post. 95. taksne tarife in dovolilo velikega 
župana. 

Člen 42. 
1.) Za premične rostavracijsko-kavarmske obrte 

na pamikih, železnicah (restavracijski vagoni, ki te
čejo na železnicah v mejah kraljevine) je treba do
volila pristojnega velikega župana za kraje, kjer 
ima sedež direkcija ali predstavnik direkcije parni-
kov ali restavracijskih vagonov. To dovolilo je 
potrebno- za vsak parnik in restavracijski vagon. 

2.) Za dovolila iz tega in predhodnega člena se 
plačuje taksa iz tar. post. 5. taksno tarife zakona o 
taksah. 

V. 

Osebna pravica. '*""•••.*• 

Ölen 43. 
1.) Kdor hoče stalno, na svoj račun in ob svoji 

odgovornosti točiti alkoholne pijače na drobno,mora 
dobiti od pristojnega oblastva posebno pravico za 
ta posel. Pravica, pridobljena v ta namen, se ime
nuje o^ebna'j)ravica za točenje alkoholnih pijač' na 
drobno. ,. „ 

2.) Za alkoholne pijače se smatrajo one pijace, 
ki imajo kolikorkoli alkohola v sebi ali ki ga bodo 
imelo zaradi alkoholnega vrenja (n. pr. sadni in 
vinski mošt). 

Člen 43. a 
Osobna pravica je dvoja: 
1.) neomejena osebna pravica, s katero sme njen 

imetnUc voditi vse vrste obratovalnic, kjer se točijo 
alkoholne pijače na drobno, in sicer v vseh krajih; 

2.) omejena osebna pravica, s katero se smejo 
voditi 
a) obratovalnice iz člena 1. v zvezi s točko_ 1.) 

člena 8. tega pravilnika samo po selih, kolikor 
je v teh dovoljeno, voditi Še druge obratovalnice 
poleg gostilniških; 

b) obratovalnice iz člena 82. v zvezi s točko 1.) 
člena 83. tega pravilnika. 

Člen 44, 

1.) Lastniki obratovalnic iz člena 1. pod točka
mi 1.), 2.b), 3.b), 4. a) in 5.) tega pravilnika mo
rajo opravljati obrt osebno. 

2.) . Izjemoma smejo opravljati obrte po kom 
drugem: " . 
a) dediči umrlega lastnika, ki jih je ta vzdrževal za 

živa, če so maloletni ali drugače pod skrbstvom 
— po pristojnem đovolilu; 

b) vdova umrlega lastnika obratovalnice; 
c) oboleli aH ostareli lastnik obratovalnice; 
č) lastnik obratovalnice, ki je za izyesten čas opra

vičeno odsoten; vendar pa ne sme trajati ta od
sotnost dlje nego šest mesecev; 

d) pravne osebe; 
e) če ima lastnik v istem kraju tudi podružnico 

obratovalnice. 
3.) Toda v vseh teh primerih morajo imeti last

niki obratovalnice poslovodjo obratovalnice z oseb
no pravico, ki ga morajo prijaviti pristojnemu ob
lastvu ter dobiti zanj dovolilo. 

4.) Ce opravlja en obrt več družbenikov, mora 
imeti vsak izmed njih osebno pravico. Samo v; tem 
primeru smejo imeti družbeniki obratovalmejOttdi 
v več raznih krajih; toda vsako teh obrato-Ш^в 
mora'osebno voditi po en družbenik. 

АКЛ..Ч . 2јшаЉ:л--аеШШ/^ ••.'Î^!?1ÏAÎ.Wî.«i »Vt&PXA 



1. Letnik X. 

Člen 44. a. 
Ce lastnik obratovalnice umre, smejo njega de

diči ali vdova nadalje opravljati podedovani obrt 
tudi brez poslovodje tri mesece; v tem času pa ga 
morajo spraviti v sklad i veljavnimi predpisi. 

Člen 45. 

Vkljub predpisom člena 43. tega pravilnika ni 
treba osebne pravice.-
a) Osebam iz točke 2.) peni a), b) in d) člena 44. tega 

pravilnika; vendar pa mora imeti v tem primeru 
ona oseba, po kateri se opravlja obrt (poslovodja), 
svojo osebno pravico. Ta poslovodja je kazenski 
in civilno odgovoren za obrt; toda odgovornost, 
tako civilna kakor tudi kazenska, v materialnem 
zmislu zadeva solidarno tudi lastnika obrato
valnice. 

b) Onim, ki točijo vino lastnega pridelka z lastnega 
zemljišča, če točijo svoje vino v svojem stano
vanju v enem letu najdlje tri mesece. To velja 
za one krajine, kjer je bilo to doslej po zakonu 
dopuščeno. 

c) Lastnikom bakalskih (špecerijskih in njim po
dobnih) obratovalnic, ki prodajajo poleg ostalega 
drugačnega blaga fine alkoholne pijače v original
nih zaprtih steklenicah, kakor: fina vina iz 
člena 108., točke 2.), trošarinskega pravilnika, 
fine likerje, konjak in rum, a teh steklenic ne 
odpirajo v obratovalnicah ter jih niti ne polnijo 
niti ne pretakajo v manjše posode. 

Za originalno zaprte steklenice in posode za 
pijačo se smatrajo one, ki ustrezajo naslednjim 
pogojem: 

1.) Zapirač, zamašek ali mehanični pokrov 
mora biti tako prirejen, da se brez pripomočka 
(izvijača, posebnega noža ali posebne priprave) 
in brez zadostnega napora sploh ne da odpreti. 

2.) Na zamašku, čepu ali pokrovu mora biti 
vtisnjena firma dotičnega izdelovatelja, fabri-
kanta in temu podobno. 

3.) Preko zamaška mora biti potegnjena ali 
prilepljena originalna etiketa izdelovateljeve fir
me, bodisi v obliki traku, bodisi v obliki kapice 
iz staniola. gutaperče in temu podobnega, iz
vzemši one posode, ki imajo mehanične pokrove, 
in sicer plombirane ali take, da se brez posebne 
priprave ne dado natekniti ali sneti. 

4.) Vse, kar je navedeno pod 1.), 2.) in 3.), 
je moral izvršiti fabrikant, izdelovatelj ali vele-
prodajalec, točilec na debelo, in tako neizpre-
menjeno se daje v promet. 

Predpisi te točke c) stopijo v veljavo dne 
9. marca 1928.* 

č) Prodajalcem alkoholnih pijač na debelo, 
d) Za hotele iz člena 1.. točke 2.) pod a), za penzi-

jone iz člena 4. pod 1.) in 2.), za hane iz člena 1., 
točke 3.) pod a), za kavarne iz člena 1., točke 4.) 
pod b), tega pravilnika kakor tudi ne za one 
obratovalnice, v katerih se točijo brezalkoholne 
pijače. 

•e) V Srbiji, če se točijo pijače: 
a) na običajnih shodih pri cerkvah, samostanih, 

zavetinah in podobnih cerkvenih slavnostih; 
to točenje pijač sme opravljati poedinec samo 
v okolišu svoje občine. Točilec sme prodajati 
samo svoj pridelek. Ta pravica velja samo 
za dan shoda; 

ß) na panadjurih (sejmih) sreza, v katerem toči
lec stalno živi, in sicer v času, ko panadjur 
uradno traja. 

f) Društvom ob prirejanju izletov. 
g) Točilcem v zaključenih lokalih in v kočah pla

ninskih društev iz člena 16., točke d), tega pra
vilnika. 

Člen 46. 
1.) Za pridobitev osebne pravice se zahtevajo 

ti-le pogoji: 
a) polnoletnost; 
b) državljanstvo, razen če se uporablja načelo vza

jemnosti (reciprocitete), kar mora dokazati pro
silec; 

c) dobro vedenje; 
č) da ni bil prosilec obsojen in da tudi ni v pre

iskavi zaradi dejanj, storjenih iz koristoljubja; 
d) da ni v konkurzu in tudi ne pod skrbstvom; 
e) da ne boluje za nalezljivo boleznijo; 
f) da ni bil kaznovan zaradi tihotapstva; 

g) da ni nagnjen na slabe navade (razuzdanost, 
kockanje, pijančevanje); 

* T. j . čez tri mesece od dne, ko so bile razgla
šene izpremembe in dopolnitve prvotnega .pravil
nika. Op. ur. 

h) da ni bil policijski kaznovan dvakrat v posled
njih dveh letih; 

i) da je izpolnil vojaško dolžnost; 
j) potrdilo o plačanem davku; 
k) sposobnost — strokovna izobrazba za pridobitev 

neomejene osebne pravice (člen 43. a, točka 1.), 
prav tako za voditev obratovalnic iz člena 1., 
točk 2. a) in 4. b), tega pravilnika. 
Posebna strokovna izobrazba se ne zahteva za 

omejeno osebno pravico (točka 2. člena 43. a tega 
pravilnika). 

Člen 46. a. 
Strokovna izobrazba se pridobi: 

a) v strokovni šoli z enoletno prakso v eni izmed 
obratovalnic iz člena 1. (izvzemši one iz točke 3.); 

b) v strokovnem tečaju z dvoletno prakso v eni iz
med obratovalnic iz člena 1. (izvzemši one iz 
točke 3.); 

c) če ni pogojev iz točk a) in b) tega člena, s štiri
letno prakso v oni izmed obratovalnic iz člena 1. 
(izvzemši one iz točke 3.). 
Za prakso se! smatra neposrednja strežba gostov. 
Katerim strokovnim šolam in tečajem naj se pri

zna pravica do skrčenega roka prakse, bodisi na
čelno, bodisi v določenem primeru, o tem odloča 
ministrstvo za trgovino in industrijo. Dokler pa mi
nistrstvo za trgovino in industrijo ne izda pred
pisov, se zahteva o tem izpolnjevanje pogojev iz 
točke c) tega člena. 

Dovršena popoldanska (večerna) gostilničarska 
šola, kjer obstoji, služi za dopolnitev štiriletne pra
kse, ne daje pa pravice do skrčenega roka. 

Člen 46. b. 
1.) Vsaka oseba, ki se hoče usposobiti za točenje 

alkoholnih pijač na drobno, za katero se zahteva 
neomejena osebna pravica (člen 43. a, točka 1.), se 
mora brezpogojno prijaviti pristojni profesionalni 
organizaciji s pismeno prošnjo, v kateri mora na
vesti: 
a) svoje ime in svoj priimek, rojstni kraj, leta sta

rosti, prebivališče; 
b) ime, priimek, poklic in kraj delodajalca, pri ka

terem, kdaj in ob kakšnih pogojih je stopil v 
službo. 
Prošnji mora priložiti dovolilo svojih zakonskih 

skrbnikov in delodajalčevo potrdilo o navedbah 
pod b) tega člena. 

Od dne ,te prijave so šteje štiriletni rok prakse, 
o katerem govori člen 46. a, točka c), tega pravil
nika. 

2.) Vsako izpremembo glede delodajalca med 
štiriletno prakso mora dotična oseba prijaviti pro
fesionalni organizaciji. 

Čas, ko se službovanje prekine, se ne šteje v 
štiriletni rok prakse. 

3.) Potrdilo o štiriletni praksi izda pristojna pro
fesionalna organizacija. 

4.) Za_ profesionalno organizacijo se smatra or
ganizacija delodajalcev, imenovanih v členu 1. tega 
pravilnika (izvzemši one iz točke 3.). 

Ce nastanr; med profesionalnimi organizacijami 
spor glede pristojnosti za izdajanje teh potrdil, 
velja odločba «Sređišnog saveza gostioničarskih 
udruženja u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca» s 
sedežem v Beogradu. 

5.) Ce profesionalne organizacije delodajalcev iz 
predhodne točke ni, se opravljajo posli iz točk 1.) 
in 3.) tega člena pri pristojnem policijskem (politič
nem) oblastvu prve stopnje. 

Zaradi tega vodijo pristojna policijska (politična) 
oblastva knjigo, v katero vpisujejo: 
a) čas prijave; 
b) prosilčevo ime, njega priimek, rojstni kraj in pre

bivališče; 
c) delodajalčevo ime, njega priimek, poklic in kraj; 
č) čas, ko se je izdalo potrdilo; in 
d) pripombe. 

Člen 47. 
Razlika spola ne vpliva na pridobivanje te pra

vice. 
Člen 48. 

Osebne pravice podeljuje veliki župan ali uprava 
mesta Beograda po prosti oceni prošnje; in dokazov. 

Pristojnost teh oblastev se razprostira na osebe, 
ki so člani občin dotične oblasti. 

Člen 49. 
Kdor hoče dobiti to pravico, mora priložiti proš

nji, opremljeni s predpisano takso iz tar. post. 1. 
taksne tarife, tudi predpisano takso za osebno pra
vico ter predložiti vse dokaze, da izpolnjuje potrebne 

pogoje iz člena 46. tega pravilnika, z izjavo, katero 
vrsto osebne pravice iz člena 43. a zahteva. 

Člen 50. 

1.) Taka prošnja se mora rešiti najkesneje v 
enem mesecu. 

2.) Ce se prošnji ugodi, se izda prosilcu potrdilo, 
s katerim se konstatira pridobitev osebne pravice, s 
točno označbo, ka&šna osebna pravica se mu daje, 
omejena ali neomejena (člen 43. a), in z označbo, 
kakšne ugodnosti mu daje- ta pravica. Na to po
trdilo se pritisne in se po predpisih uniči kolek iz 
tar. post. 63. zakona o taksah. 

3.) S pridobljeno osebno pravico se smo voditi 
po členu 43. a ustrezna obratovalnica v vsej kra
ljevini. 

Člen 51. 

Ce bi bilo za podelitev te pravice kaj zakonskih 
ovir, se izda v zgoraj označenem roku formalno ob
razložena odločba ter se izroči prosilcu. Zoper to 
odločbo se sme prosilec po dotičnem oblastvu pri
tožiti na ministrstvo za notranjo posle v 16 dneh, 
ko prejme odločbo. Odločba ministrstva je izvršna. 

Člen 52. 
Osebna pravica prestane: 
1.) Ugasne: 

a) s smrtjo dotično osebe; 
b) s sodno razsodbo; 
c) z obsodbo zaradi kaznivih dejanj iz koriütoljubja 

kakor tudi zaradi tihotapskih dejanj; 
č) če priđe dotična oseba v konkurz ali pod skrb

stvo. 
2.) Odvzame se: 

a) če je bila dotična oseba y poslednjih dveh letih 
zaradi raznih policijskih in sanitetno-policijskih 
nerednosti trikrat kaznovana, bodisi po zakonu 
o radnjama ali po obrtnih zakonih dotičnih 
krajin, bodisi po kazenskem zakonu in ostalih 
zakonih. 

Izraz «kaznovan» pomeni samo primer, ko je 
postala obsodba izvršna; 

b) če se proti gostom nespoštljivo vede. Ta predpis 
se uporabi po tretjem dokazanem primeru; 

c) če je nagnjen na slabe navade: razuzdanost, pi
jančevanje in hazardne igre*; 

č) če je lastnik obratovalnice odsoten dlje nego 
šest mesecev (točka č člena 44.); in 

d) če se uganjajo v obratovalnici grde reči. 

VI. 
Pravica za točenje alkoholnih pijač. 

Clon 53. 
1.) Poleg osebne pravice za voditev zgoraj našte

tih obratovalnic je treba še pravice za točenje alko
holnih pijač, določene po točki 62. taksne tarife za
kona o taksah. 

2.) Te pravice pristojno oblastvo ne sme podeliti, 
preden dobi prosilec osebno pravico, ki jo priloži v 
prepisu svoji prošnji ter predloži oblastvu, original 
pa mu pokaže na vpogled. 

3.) Te pravice podeljujejo po 8. pripombi k tar. 
post. 62. taksne tarife v zvezi s členom 1. pravilnika 
za izvrševanje te tarifne postavke v Srbiji, črni gori, 
Banatu, Bački, Baranji in Sremu pristojne finanč
ne uprave ali beograjski davčni oddelek, v ostalih 
krajinah pa finančne direkcije. 

VTI. 
Obratovanje. 

Člen 54. 
Oni, ki vodijo obratovalnice iz člena 1. tega 

pravilnika, morajo: 
a) obrt takoj prijaviti pristojnemu upravnopolicij-

skemu (političnemu) oblastvu; 
b) obratovalnico opremiti z vsemi potrebščinami; 
c) obračati največjo pozornost na čistoto in zdrav-

stvenost prostorov v obratovalnici, orodja, in
ventarja obratovalnice in materiala kot predmeta 
obratovanja in na higieno obratovalnice; 

č) vzdrževati v svojih obratovalnicah potrebni red, 
mir in varnost; 

d) skrbeti za to, da ne služijo njih lokali za zato
čišče razuzdanosti, hazardnih iger,** kriminalnih 
tipov in vobče sumljivih oseb; 

e) se točno, hitro in vestno odzivati naredbam ob
lastev; 

* Original: kockanje. 
** Original: kockanja. 

Op. ur: 
Op, ur. 



Letnik X. 

f) točno izpolnjevati predpise o prijavljanju in od
javljanju potnikov; 

g) točno in pravilno pobirati državne in občinske 
takse po izdanih predpisih, če jim je to naloženo 
z zakonom; 

h) dovoliti o vsakem času pristojnemu predstavniku 
»pravnega in finančnega oblastva, da se prepriča 
s pregledom obratovalnice v mejah svoje pristoj
nosti, ali se, točno izpolnjujejo predpisi oblast
venih naredb. 

("len 55. 
Lastnikom obratovalnic iz čl ona 1. tega pravil

nika je prepovedano: 
a) točiti in kakorkoli dajati alkoholne pijače'ob dneh, 

ko je to z zakonom prepovedano (v členu 70. 
zakona o volitvah narodnih poslancev in v 
členu 34. zakona o oblastni in sreski samoupravi); 

b) dajati alkoholne pijačo notoričnemu pijancu ali 
že pijanemu gostu; 

c) dajati osebam pod 18 loti v javnih lokalih alko
holne pijače, najsi so v družbi odraslih osob. 
Osebe pod 18 leti smejo zahajati v kavarno, go
stilne in restavracijo zaradi hranjenja ali v družbi 
roditeljev, varuhov, zakonskih zastopnikov, od
raslih sorodnikov; 

č) odreči gostu jed zato,. ker ne pije alkoholnih 
pijač; 

d) dovoljevati v obratovalnici hazardne igre* kakor 
tudi dopuščene igre za večje denarno zneske. 

Ölen 56. 

1.) Lastniki obratovalnic iz člena 1. tega pravil
nika ne smejo prirejati v svojem lokalu predstav, 
zabav, koncertov, glasbenih in pevskih večerov in 
vsakovrstnih predavanj, dokler predhodno tega ne 
prijavijo pristojnemu upravnopolicijskemu (politič
nemu) oblastvu najmanj 24 ur prej in ne dobe od 
njega zaprošenega dovolila (tar. post. 99. taksne ta
rife), "fa predpis no velja za svatbe in bankete. Pre
poved iz te točke se nanaša na vse. zabave, pa naj 
jih' priredi kdorkoli in v čigarkoli korist. 

2.) Če bi BO dajalo predstave in zabave stalno, za 
daljši čas, se mora zaprositi od policijskega (politič
nega) òblastva dovolilo %•& đaljši čas, desetdnevno, 
petnajstdnevno ali mesečno. 

S.) Ce pa bi bilo nemogoče, izpolniti odredbo 
prvega odstavka; tega člena., t. j . pravočasno prija
viti veselico ali glasbeno prireditev, jo mora pri
javiti lastnik obratovalnice naslednji dan do dva
najstih ter plačati vse predpisane takse. 

Člen 57.4 

1.) Lastniki obratovalnic morajo dajati potnikom 
in posetnikom hitro, točno in solidno postrežbo. 

2.) Zato morajo gledati na streŽništvo: 
a) dà jè dobrega vedenja in da ni kaznovano zaradi 

onočaščujočih dejanj in tihotapstva; 
b) da je neomadeževane preteklosti in vljudnega 

vedenja: 
c) da nima nalezljivih bolezni: 
č) da se točno odzivlje veljavnim predpisom in ob

lastvenim naredbam. 
S.) V «elih pod 5000 prebivalci ne sme biti žen

skega strežtiištva v obratovalnicah, kjer se točijo 
alkoh oltre pijače. Izvzeta so: kopališča, letovišča, 
klimatski kraji, morska kopališča, uradno priznana 
za taka, železniške restavracije in obratovalnice v 
selfh, ki jih vodi lastnik sam s člani svoje rodbine, 
koče planinskih društev kakor tudi kraji, v katerih 
je po izprevidnosti upravnopolicijskih (političnih) 
oblastev (velikega župana) navada, zaposlovati žen
sko streZniŠtvo: 

Ölen 58. 
f.) Vkljub predpisom! členov 11. in 12. zakona o 

zaščiti delavcev smejo biti obratovalnice iz člena 1. 
tega pravilnika o d p r t e vsak dan popoldne, ob 
nedeljah pa ves dan (točka 2. § 14. zakona o zaščiti 
delavcev). 

2.) Vkljub predpisom uredbe o zapiranju in od
piranju obratov smejo biti obratovalnice h člena 1. 
tega pravilnika odprte tudi čez. čas, predpisan za 
zapiranje in odpiranje obratov, do onega časa, do 
katerega bi to odredilo upravno oblastvo. 

3.) Čas za zapiranje obratovalnic iz 81ena 1. tega 
pravilnika odreja pristojni veliki župan po potrebah 
poedinega kraja in po stanju javne varnosti 

Zoper odločbo velikega župana1 se smejo pri
zadete osebe pritožiti na ministrstvo za notranjo 
posle. , 

4.) Uporabljanje godbe y teh obratovalnicah ka
kor tndi čas, do katerega in v kateri obratovalnici 

* Original: kockanje — igranje —: hazarđnih 
'igara. Op. ur. 

— lokalu sme godba igrati, dovoljujejo upravna 
državna oblastva prve stopnje. Brez oblastne dovo
litve godba ne smo igrati (tar. post. 99. taksne 
tarife zakona o taksah). Öe oblastvo ne dovoli 
godbe, mora izdati prosilcu forniamo obrazloženo 
odločbo, zoper katero je dopustna pritožba na veli
kega župana v 15 dneh, zoper odločbo velikega žu
pana pa na ministrstvo za notranje posle. Odločba 
ministrstva za notranje posle je izvršna. 

Vili. 
Druge oblike obratovanja z alkoholom. 

. Clou 59. 
Posebno dovolilo velikega župana za postavitev 

in obratovanje je potrebno: 
a) v barakah; 
b) v vrtovih in parkih (razen onih iz člena 15. tega 

pravilnika); 
c) za sezonske restavracije, začasno postavljene ob 

rekah, morju (plaži). 

Л. B a r a ke. 

Ölen 60. 
Baraka je posebna vrsta obratovalnice, v kateri 

se smejo na predpisanem in omejenem kraju, brez 
krajevne pravice in predpisane zgradbe, ob pogojih 
tega pravilnika po dobljenem dovolim z a č a s n o 
dajati hrana, prodajati alkoholne in brezalkoholne 
pijače. 

Ölen Gl. 

Barake se smejo postavljati: 
1.) pri večjih obratovalnicah — podjetjih; 
2.) v posebnih primerih: 

a) pri prevozih ob rekah; 
b) pri vojaških taboriščih ali vežbališčih; 
c) na parniških in železniških postajah, če so naj

manj dva kilometra daleč od naseljenih krajev, 
razen če bi pristojno upTavnopolicijsko (politič
no) oblastvo oddalo mnenje, da je treba posta
viti barako tudi v bližji razdalji; 

č) pri tvorniških podjetjih. 

Člen 62. 
Barake iz člena 61., točke 1.), tega pravilnika se' 

smejo postavljati ob nastopnih pogojih: 
a) Obstajati morajo večje obratovalnice T - podjetja, 

v katerih traja delo daljši čas, kakor n. pr. pri 
gradnji železnic, cest, kanalov, sečnji gozdov, 
izsledovanju rud itd. 

b) Pri teh delavnicah — podjetjih mora biti zapo
sleno večje število ljudi. 

c) Ta dela — podjetja se morajo opravljati zunaj 
naseljenih krajev ali v naseljenih krajih, v katerih 
pa ni mogoče prehranjati večjega, števila ljudi. 

č) Služiti morajo izključno potrebam lindi, zaposle
nih v tem podjetju. 

Člen 63. 
Postavitev barak, razen onih iz člena 61., točke 1.), 

tega pravilnika, se ne sme dovoliti, če obstoji na 
dotičnem kraju ali v njegovi neposTednji bližini že 
predpisno odobrena in postavljena obratovalnica 
izmed obratovalnic \% člena 1. tega pravilnika. 

Člen 64. 

Za baTake se zahteva: 
a) da imajo že po namenu, zaradi katerega se po

stavljajo, dovolj prostorov za posetnike; 
b) da so higienski pravilne; 
c) da imajo potrebna sredstva in dovolj potrebnega 

materiala za obratovanje; 
č) dà ustrezajo pogojem člena 54., točk b), c), č), 

d), f) in g), tega pravilnika. 
e 

Člen 65. 
1.) Barake iz točke 1.) člena 61. tega pravilnika 

smejo postavljati podjetniki onih del, pri katerih se 
zahteva postavitev. Ti podjetniki ne smejo pri po
stavljanju teh barak računlti zase na običajni trgov
ski dobiček. 

2.) Ostale barake smejo postavljati oni, ki imajo 
zakonske pogoje in dobe dovolilo. Za njih obrato
vanje ne velja omejitev iz prednje točke. 

Člen 66. 

Oni, ki obratujejo v barakah, spadajo glede ob
ratovanja pod odredbe tega pravilnika in pod od
redbe ostalih pozitivnih zakonov, ki veljajo za obra
tovalnice iz člena 1. Jega pravilnika. 

Člen 67. 
Za voditev obratovalnic iz člena 59. tega pravil

nika je treba poleg dovolila: 
a) osebne pravice; 
b) pravice za točenje pijač iz tar. post. 62. taksne 

tarife zakona o taksah. 

Člen 68. 
Kuhinje, prirejene pri industrijskih podjetjih po 

tečki 2.) člena 32. zakona o zaščiti delavcev, ne 
spadajo pod te predpise. Če pa se točijo v njih 
alkoholne pijače, veljajo zanje predpisi o barakah. 

Člen 69. 
Kdor hoče obratovati v baraki, se mora obrniti 

s prošnjo na pristojnega velikega župana, v Beo
gradu pa na upravo mesta Beograda na način, pred
pisan v členu 23. tega pravilnika; prošnji mora pri
ložiti: 

1.) za postavitev barake iz točke 1.) člena 61. 
tega pravilnika potrdilo pristojnega oblastva o tem, 
a) da obstoji podjetje, ki ima obseg in značaj iz 

člena 62. tega pravilnika; in 
b) da je prosilec kot podjetnik prevzel v izvršitev 

dotično podjetje — posel; 
2.) za postavitev barake iz točke 2., člena 61. 

tega pravilnika izjavo pristojnega oblastva o tem, 
a) da je treba barake na. dotičnem kraju; 
b) da se sme pri taborišču — vežbališČu vojske do

voliti prosilcu postavitev barake. 

člen 70. 

Po prejeti prošnji zahteva veliki župan ali uprava 
mesta Beograda, od pristojnega ereskega poglavarja' 
ali od člana mestnega okraja (kvarta) nastopno po
ročilo in mnenje: 

1.) za barake iz točke 1.) člena 61. tega pravil
nika: 
a) ali dotično podjetje, za katero 6e zahteva po

stavitev barake, obstoji v njegovem območju in 
na dotičnem kraju; 

b) ali so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 62. tega pra- . 
vilnika; 
2.) za ostale barake iz točke 2.) člena 61. tega 

pravilnika: 
à) ali nasprotuje postavitev barake členu 63. tega 

pravilnika; 
b) ali je na tem kraju treba postaviti barako; 
c) ali pristojno občinsko starejsinstvo ne ugovarja 

postavitvi barake na tem kraju; 
č) za primer iz točke 2.) pod a) Člena 61. tega pra

vilnika, ali služi prevoz na tem kraju javnemu 
prometu in ali je uporabljanje tega prevoza in 
pota odobrilo pristojno oblastvo; 

d) izposluje mnenje načelnika železniške ali pavni-
ške postaje o potrebi barake in o eventualnih pri
pombah k prošnji; . •' 

e) ali ni za postavitev barake na tem kraju za
konskih ovir, zlasti glede na javno varnost, mo-

• таЈо itd.; in 
f) ali naj se prosilcu dovoli, postaviti barako. 

Člen 71. 
1.) Če se baraka dovoli, se izda prosilcu dovo

lilo, v katerem se mora označiti, komu se podeljuje 
pravica, na katerem kraju ali pri katerem podjetju. 
Na dovolilo se mora nalepiti kolek iz tar. post. 5. 
taksne tarife zakona o taksah. 

2.) Če spozna veliki župan ali uprava mesta 
Beograda, da prosilcu ni treba ugoditi, mu izda, 
ko je plačal takso, obrazloženo odločbo o tem. Zoper 
to odločbo je dopustna pritožba na ministrstvo za 
notranje posle v 15 dneh od prejema odločbe. Od
ločba ministrstva je izvršna. 

Člen 72. 
1.) Ker se postavljajo barake na krajih brez kra-

jev.ne pravice, se podeljujejo dovolila na osebo ter 
so vezana nanjo. 

2.) Izdano dovolilo se sme odvzeti, kadarkoli 1>i 
to zahtevale koristi javnega reda ali javne varnosti 
ali javne morale. 

3.) Dovolila za te barake se dajo za polovico 
koledarskega leta; če se pravočasno ne obnove, pre
stanejo. 

B. V r t o v i . 
Ölen 73. 

Vrt je po tem pravilniku poseben kraj, na kate
rem se smejo brez krajevne pravice in predpisfcAe 
zgradbe pod milini nebom za omejen čas, v izvesta 
nih letnin časih po dobljenem dovolili! prodajati 
hrana kakor tudi alkoholne in brezalkoholne pijftfiSô. 
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Člen 74. 

Vrtovi za točenje alkoholnih pija& se smejo na-
pravljati ob nastopnih pogojih: 
a) kraj, na katerem naj se napravi vrt, mora biti 

že po svoji legi primeren za tak obrt ter mora 
glede na prostornost in udobnost ustrezati na
menu; 

b) vrt ne sme biti neposredno tik sosednjih stano
vanj (razen če je ograjen in ločen od sosednjih 
hiš z visokim zidom ali hišnimi zidovi); in 

c) obratovanje na vrtu ne sme biti v nadlego so
sedom. 

Člen 75. 
Prošnja se predloži po členu 23. tega pravilnika 

velikemu županu ali upravniku mesta Beograda, ki 
jo pošlje sreskemu poglavarju ali članu mestnega 
okraja (kvarta) z naročilom: 
a) naj točno popiše — označi kraj, kjer zahteva 

prosilec napravo vrta, v kateri ulici, na katerem 
kraju te ulice, kolike velikosti, kaj vse je na 
njem hiš in rastlinstva, lego proti celoti (mestu\ 
ali je obstajala na tem kraju doslej podobna 
obratovalnica, ali je v isti ulici ali v bližini po
dobna obratovalnica: 

b) naj oceni primernost kraja in ureditve ter pred
loži svoje mnenje, ali je na tem kraju treba take 
obratovalnice, ali so dani pogoji zanjo in ali naj 
ee prošnji ugodi; in 

c) naj zasliši neposrednje sosede kraja, kjer se hoče 
napraviti vrt, o prošnji in o njih možnih pri
pombah. 

Ölen 76. 
, ;\.);,Ce yeliki župan dovoli otvoritev vrta, se, pri

obči odločba p tem tudi neposrednjim sosedom, ki 
so bili zaslišani kot prizadeti. Ti imajo pravico do 
pritožbe zoper odločbo po členu 27. tega pravilnika. 

2.) Za nasprotni primer velja odredba točke 2.) 
člena 71. tega pravilnika. 

Člen 77. 

1.) Po izvrsnosti odločbe se izda prosilcu zapro
šeno dovolilo, v katerem je treba točno označiti: 
a) osebo, ki se ji daje dovolitev; 
b) kakšna dovolitev se ji daje; 
c) «a katerem kraju; in 
č) rok, za katerega velja dana dovolitev. 

2.) Za to dovolilo se pobere taksa iz tar. post. 5. 
taksne tarife zakona o taksah. 

Člen 78. 

Dovolitev za obratovanje v vrtovih se daje samo 
za polovico koledarskega leta; ko poteče ta polo
vica leta, dovolitev mine, če se pravočasno ne ob
novi. 

Ölen 79. 

Tudi za obratovalnice v vrtovih veljajo povsem 
predpisi členov 66., 67. in 72. tega pravilnika. 

C. O b r a t o v a n j e v p a r k i h . 

Člen 80. 

Predpisi o vrtovih veljajo tudi za obratovalnice 
v parkih (gajih itd.). 

C. O b r a t o v a n j e s e z o n s k i h r e s t a v r a 
c i j , z a č a s n o p o s t a v l j e n i h ob r e k a h , 

m o r j u ( p l a ž e ) . 

Ölen 81. 
.1.) Za sezonske restavracije, začasno postavljeno 

ob rekah, morju (plaže), veljajo povsem predpisi o 
barakah iz člena 61., točke 2.), tega pravilnika. 

2.) Za sezonske restavracije in za sezonske obra
tovalnice iz člena 1., točk 1.), 2. b), 4. a) in 5.), tega 
pravilnika stalno postavljene tako v krajih iz pred
hodnega odstavka kakor tudi v kopališčih in leto
viščih, veljajo povsem predpisi člena 8., točke 1.). 

D. O s t a l e v r s t e o b r a t o v a l n i c . 

Člen 82. 

1.) Obratovalnice: okrepčevalnice, prodajalnice 
užiških predmetov, vinarsko-žganjarske, delikatesne, 
eladčičarne (če se točijo v njih alkoholne pijače), 
obratovalnice, v katerih se točijo alkoholne pijače, 
se ne smejo ustanavljati v krajih do 5000 prebival
cev, če niso ti kraji mesta, trgi, sedeži državnih 
oblastev, kopališča in letovišča, priznana za taka 
po ministrstvu za narodno zdravje. Okrepčevalnice, 
delikatesne obratovalnice iz te točke se smejo vo
diti na železniških postajah v državnih zgradbah, ne 
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glede na število prebivalcev dotičnega kraja, kakor 
pri drugih velikih državnih napravah. 

2.) Taki obrti se amejo opravljati samo v zgrad
bah, ki zadoščajo po legi, svojstvu, prostornosti in 
ureditvi vsem sanitetnim, gradbenim in policijskim 
zahtevam, kar ugotovi upravno oblastvo na pred
pisani način. Zanje ni treba krajevne'pravice. 

3.) Te obratovalnice smejo obstajati samo v ži
vahnejših ulicah. Ne smejo se ustanavljati na raz
vpitih krajih, kjer bi utegnila njih ustanovitev 
ogražati varnost in omogočevati tihotapstvo in ne
moralnost. 

4.) Lokali teh obratovalnic morajo biti zdravi, 
svetli, higienski urejeni, popódani s primernim ma
terialom, opremljeni s potrebno in zadostno insta
lacijo za razsvetljavo in suhi. 

5.) Kleti, v katerih se opravljajo taki obrti, mo
rajo izpolnjevati vse navedene pogoje; podzemeljski 
prostori morajo imeti okna neposredno na ulico ali 
na dvorišče in nad ulično površino. Vhod z ulice 
mora biti lahno nagnjen ter ponoči zadosti raz
svetljen. 

Člen 83. 

1.) V vseh teh obratovalnicah ne sme biti ne miz 
ne kakršnihkoli sedežev za posetnike. V teh obra
tovalnicah je dopustno streči samo gostom, ki stoje. 

Izvzeta so samo letovišča, v katerih so taki lo
kali na hribih (planinah) in višinah, ki služijo turi
stom — planincem za odmorišče. 

2.) Če se najdejo v teh obratovalnicah mize in 
stoli ali kakršnikoli sedeži, se smatrajo za neupra
vičeno obratovane kavarne v lokalu brez krajevne 
pravice inj kaznovati je treba po členu 88. tega 
pravilnika. 

3.) Za to obratovalnice ne velja glede odpiranja 
in zapiranja odredba člena 58. tega pravilnika, am
pak veljajo obči predpisi o odpiranju in zapiranju 
obratovalnic. 

Ölen 84. 

Kdor hoče voditi eno izmed obratovalnic, imeno
vanih v členu 82. tega pravilnika, mora dobiti pred
hodno: 

1.) osebno pravico; 
2.) dovolilo pristojnega upravnopolicijskega (po

litičnega) oblastva prve stopnje za to obratovanje. 
Dovolilo upravnopolicijskega (političnega) ob

lastva je za finančna öblastva obvezno. 

Ölen 84. a. 

Odredba člena 44., točke 1.), točke 2.) pod a), 
b), c) in točke 3.), tega pravilnika velja tudi za 
obratovalnice iz člena 82. 

Člen 85. 
Zaradi dovolila iz točke 2.) člena 84. se mora 

obrniti prizadeta oseba s prošnjo na pristojno 
upravnopolicijsko (politično) oblastvo prve stopnje. 
To odredi ob prosilčevih stroških komisijo iz štirih 
članov: uradnika prvostopnega upravnopolicijskega 
(političnega) oblastva, državnega inženjer ja, držav
nega zdravnika in predstavnika oddelka finančne 
kontrole; ta komisija pregleda prostor ter po čle
nu 82. odda mnenje. 

Na podstavi tega mnenja sme izdati upravno
policijsko (politično) oblastvo prosilcu dovolilo ali 
pa mu prošnjo zavrne. 

Zoper te odločbe se sme pritožiti po členu 99. 
tega pravilnika tako prosilec kakor tudi vsak občan 
dotične občine. 

Na te prošnje se prileplja kolek po tar. post. 6. 
taksne tarife zakona o taksah. 

Člen 85. a. 
V komisijo iz členov 24., 33. in 85. tega pravil

nika spadata v krajih, kjer je upravnopolicijsko (po
litično^ oblastvo prve stopnje mestno poglavarstvo, 
namesto državnega zdravnika in inženjerja sanitetni 
in gradbeni referent dotičnoga poglavarstva. Edino 
kadar teh ni, se jemljeta izmed državnih uradnikov, 
a tudi takrat z najbližjega sedeža državnih obla
stev dotične oblasti. 

Člen 86. 
Prejeto dovolilo iz člena 84., točke 2.), tega pra

vilnika z osebno pravico predloži prosilec pristoj
nemu finančnemu oblastvu, da pridobi pravico, točiti 
alkoholne pijače, po tar. post. 62. taksne tarife za
kona o taksah. 

Člen 87. 
Prepoved iz člena 55., točk a), b), c) in d), tega 

pravilnika velja povsem tudi za te obratovalnice. 

• Letnik X. 

IX. 
Kazniva dejanja in kazni. 

Člen 88. 

če začne kdo poslovati v eni izmed obratoval
nic, imenovanih v členu 1. tega pravilnika (razen v 
obratovalnicah iz točke 2. pod a, točke 3. pod a in 
točke 4. pod b istega člena), v zgradbi, ki nima 
krajevne pravice, so kaznuje lastnik zgradbe z vsoto 
v višini redne takse, a poleg tega še v denarju od 
1000 dinarjev do 3000 dinarjev (2. pripomba k tar. 
post. 61. taksne tarife zakona o taksah); razen tega 
se mu mora takoj prepovedati obratovanje T tej 
zgradbi in obratovalnica takoj zapreti. 

Člen 88. a. 
Po predhodnem členu se kaznujejo: 

a) začasni voditelj gostilniškega obrta iz člena 39., 
če bi nadaljeval obratovanje tudi potem, ko se 
je otvorila stalna gostilniška obratovalnica v do-
tičnem kraju (člen 39., točka 2.); 

b) voditelji obrtov v zaključenih društvenih loka
lih, kočah in hišah planinskih društev, če vodijo 
to obrte izven mej, ki so jim postavljene v 
členu 16., točki d); 

c) lastniki obratovalnice iz člena 45., točke c), tega 
pravilnika, če prekršijo odredbo, navedeno v 
tem členu. 

Člen 89. 

Če ima oni, ki vodi obratovalnice iz člena 82. 
tega pravilnika, v obratovalnici mize, stole ali ka
kršnekoli sedeže, se smatra, da neupravičeno obra
tuje kavarno v zgradbi brez krajevne pravice in da 
je s tem kriv kaznivega dejanja iz člena 88. tega 
pravilnika. 

Člen 90. 

Lastnik penzijona, ki toči v pcnzijonu alkoholne 
pijače, se kaznuje po členu 88. tega pravilnika. 

Člen 91. 

1.) Če gre za podnajem in se s preiskavo ne
dvomno ugotovi, da jo lastnik vesten, se kaznuje s 
kaznijo iz člena 88. tega pravilnika najemnik. 

2.) Za zgradbe, ki so last pupilarnih ali konkurz-
nih mas, odgovarjajo osebno skrbniki mase, ne pa 
masa. 

Člen 92. 

S plačilom kazni po členu 88. tega pravilnika 
lastnik zgradbe ne pridobi krajevne pravica Ta se 
mora dobiti po redni poti, ko mora posebe plačati 
predpisano takso. 

Člen 93. 
Če je otvoril najemnik katerokoli izmed obrato

valnic, imenovanih v členu 1. tega pravilnika, v 
zgradbi, ki nima krajevne pravice, toda brez last
nikove vednosti in odobritve, ima lastnik pravico, 
po predpisani poti zahtevati od najemnika povračilo 
plačane kazni. 

Člen 94. 
1.) Kdor otvori katerokoli izmed obratovalnic is 

člena 1. tega pravilnika brez osebne pravice kakor 
tudi kdor otvori eno izmed obratovalnic, v katerih 
se točijo alkoholne pijače, a je za njih voditev treba 
osebne pravice, se kaznuje z vsoto v višini redne 
takse in s trikratnim zneskom redne takse iz tar. 
post. 63. taksne tarifo zakona o taksah (drugi od
stavek člena 52. zakona o taksah). Ta kazen ne iz
ključuje kazni iz tar. post. 62. taksne tarife zakona 
o taksah. 

2.) Po prednji točki se kaznuje tudi oni lastnik 
obratovalnice, ki jo vodi zoper točki 1.) in 3.) čle
na 44. tega pravilnika po osebi.brez osebne pravice: 

3.) Tem osebam se mora takoj prepovedati obra
tovanje in obratovalnica se jim zapre. 

Člen 94. a. 
1.) Če nastopi kateri izmed primerov točke L), 

člena 52. tega pravilnika, ugotovi pristojno oblastvo 
z odločbo, da je osebna pravica prestala z ugasnit
vijo, ter navede tudi vzrok za' to. Za to odločbo se 
taksa ne pobira. • ' 

2.) Če se odvzame osebna pravica iz katerega
koli navedenih vzrokov, reši pristojno oblastvo spro
ženo vprašanje z razsodbo ter postopa nadalje po 
odredbah tega pravilnika. Taksa za to razsodbo ве 
pobira po tar. post. 68. taksne tarife zakona o 
taksah. * 

3.) 0 primerih iz točk 1.) in 2.) tega člena izda 
odločbo pristojni veliki župan ter jo pošlje po njeni 
izvrsnosti v ' prepisu pristojni finančni direkciji ali 
okrožni finančni upravi. 
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•L) Glede preiskavo, rokov in pritožbe veljajo 
predpisi členov 97. in 99. toga pravilnika. Na te pri
tožbe se prileplja kolek po tar. post. 69. taksne 
tarife zakona o taksah. 

Clon 94. b. 
če se obdolženec v primerih členov 88., 88. a, 

89., 90., 91. in 94. tega pravilnika oprosti kot ne
dolžen, pošljejo pristojna oblastva (iz člena 96.) 
svojo odločbo o tem finančni kontroli samo, če je 
ta vložila tožbo; finančna kontrola vloži uradoma 
pritožbo zoper prejeto odločbo pri ministrstvu za 
notranje posle. 

Ce se ukrene preiskava kaznivega dejanja po 
naznanilu koga drugega (člen 102.), pošlje pristojno 
oblastvo svojo odločbo, s katero je bil obtoženec 
oproščen, v 15 dneh po njeni izdaji z vsemi preisko
valnimi spisi vred ministrstvu za notranje posle. 

Odločba ministrstva je vselej izvršna. 

Člen 95. 
1.) Zaradi prekršitve ostalih predpisov tega pra

vilnika se kaznuje odgovorna oseba po ustreznih 
zakonskih predpisih, ki veljajo o tem v dotičnj 

2.) če ne bi imel kateri izmed prekrškov, dolo
čenih s tem pravilnikom, kje v naši kraljevini za
konske sankcije, uporabi upravno ohlastvo zakonsko 
pooblastitev za izdajanje občih naiedb ter predpiše 
sankcijo z občimi naredbami. 

Člen 96. 
'•''' Preiskovanje in presojanje: 

1. dejanj, kaznivih po členih 88., 88. â  89., 90., 
91. in 94. tega pravilnika, spada v pristojnost: 

1-) sreskega poglavarja; 
2;) v mestih s samosvojo upravo: 

a) Alanov mestnih okrajev (kvartov); 
b) upravnika mesta v činu sreskega poglavarja; 

3.) sreskih ekspozitur; 
4.) stalnih kopaliških komisarjev v krajinah, kjer 

so ti za to pristojni; 
5.) mestnega policijskega kapetana v svobodnih 

kraljevskih mestih z urejenim senatom; 
б.) redarstvenoga ravnateljstva v Zagrebu, re-

•darstvenega komisar iata, kjer pa teh ni, mestnih 
poglavarstev; 

7.) komisarja velikega župana za mesto Sarajevo. 
П. Kazniva dejanja, učinjena zoper ostale pred

pise tega pravilnika, preiskujejo oblastva, ki so po 
specialnih zakonih v poedmih krajinah pristojna; za 
njih reševanje. 

Člen "97. 
Kazniva dejanja, navedena v tem pravilniku, se 

preiskujejo po pos.topniku, ki velja v poedinih kra-
'jinah za preiskovanje prestopkov — prekrškov — 
občega kazenskega zakona. 

Člen 98. 
Ce se kdo obsodi zaradi teh kaznivih dejanj iz 

členov 88., 88. a, 89., 90., 91. in 94. tega pravilnika, 
se obsodi kaznovanec tudi na plačilo takse iz tar. 
poet. 229. taksne tarife zakona b taksah. 

Clon 99. 
1.) Zoper razsodbo ali odločbo prvostopnega po

licijskega (političnega) oblastva (člen 96.) zaradi 
dejanj iz členov 88., 88. a, 89., 90., 91. in 94. toga 
pravilnika se sme vložiti pritožba na velikega žu
pana ali upravnika mesta Beograda; zoper odločbo, 
ki jo izda veliki župan ali upravnik mesta Beograda 
na podstavi omenjenih predpisov, kakor tudi zoper 
odločbe, izdane po členih 94. a in 94. b, se sme vlo
žiti pritožba na ministrstvo za notranje posle. 

2.) V oblastih, kjer poslujejo okrožni načelniki, 
pretresajo ti po predpisu drugega odstavka člena i;5. 
zakona o obči upravi na pritožbo razsodbe sreskih 
poglavarjev iz svojega službenega območja. Zoper 
odločbe okrožnih načelnikov se vlagajo pritožbe na 
ministrstvo za notranje posle. 

3.) Rok za pritožbe je 15 dni od dne, ko se je 
razsodba (odločba) priobčila ali izročila. Ce se od
ločba priobči, je odločilna priobčitev. 

4.) Pritožba se izroči vselej oblastvu prve 
stopnje. , 

5.) Na pritožbo se mora prilepiti kolek iz tar. 
post. 230. taksne tarife zakona o taksah. 

Člen 100. 
1.) Vso obratovalnice, v katerih se točijo alko

holne pijačo, so pod neposrednjim nadzorstvom pri
stojnega upravnopolicijskega (političnega) oblastva. 

2.) Sreski poglavar kakoz\tudi ostala oblastva iz 
člena 96. pod I. tega. pravilnika morajo najmanj 
enkrat na tri mesece izvršiti ,obči pregled vseh go
stiln v dotičnom kraju — srezu, da ugotove: 
a) ali so vsi prostori gostilne: pivnica, jedilnica, 

kuhinja, sobe, hodniki, stranišča itd. primerno 
čisti in higienski zdravi, prav tako pa tudi vse 
stvari v njih, in ali se vse to stalno vzdržuje v 
higienski pravilnom stanju; 

b) ali so sobe opremljene z vsemi potrebščinami za 
udobno prenočevanje potnikov; 

c) ali je prav tako orodje za delo, kakor steklo
vina, posodje in ostalo, primerno čisto in pra
vilno po zakonu "o merah; 

č) ali ustrezata hrana in pijača vsem .sanitetnim 
predpisom; in 

d) ali so tudi prostori zunaj zgradb, ki jim pripa
dajo, primerno čisti in ali se stalno vzdržujejo v 
takem stanju. 
3.) Odgovorne osebe se za vse nerodnosti kaz

nujejo.' 
4.) Obči pregled iz točke 2.) tega člena vršita 

uradoma brez pravice do plačila stroškov (dnevnic) 
upravnopolicijski (politični) uradnik in državni 
zdravnik, ki ju odredi pristojni predstavnik upravno
policijskega (političnega) oblastva. 

Ölen 101. 
1.) Organi finančne kontrole opravljajo nad temi 

obratovalnicami in nad vsemi ostalimi kraji, kjer za
pazijo točenje (prodajanje) pijač, to-le kontrolo: 
a) ali imajo obratovalnice krajevno pravico, od

nosno ali imajo predpisano dovolilo (barake itd.); 
b) ali imajo osebe, ki točijo alkoholno pijače, osebno 

pravico; 
c) ali imajo pravico, točiti pijače; 
č) ali vodi obratovalnico oseba, na katero se glasi 

osebna pravica; in 
d) o vsem onem, kar jim je naloženo po točki 1.) 

člena 10. zakona o organizaciji finančne kontrole 
in drugih izdanih predpisih. 
2.) Vse prekrške zakona, zapažene v tem pogle

du, kolikor spadajo v pristojnost upravnopolicijskih 
(političnih) oblastev, konstatirajo takoj z zapisnikom 
na licu mesta ter ugotove vse, kar in pri komer so 
našli; ta zapisnik morajo v petih dneh odpremiti k 
pristojnemu upravnemu oblastvu. , 

3.) Prejeti referat mora vzeti upravno oblastvo 
takoj v postopanje. 

4.) Za malomarnost v poslovanju se odgovorni 
uradnik kaznuje. 

Glen 102. 
Dejanja, kazniva po tem pravilniku, se preisku

jejo uradoma. Zato sme naznanjati prekrške teh 
predpisov oblastvu vsak zasebnik. 

Člen 103. 
1.) Kazniva dejanja, navedena v členih 88., 88. a, 

89., 90., 91. in 94. tega pravilnika, zastarajo v petih 
letih od dne, ko so so učinila. • • 

2.) Za zastaranje kaznivega dejanja ali razsodbe 
se izroči odgovorni uradnik disciplinskemu sodišču. 

Člen 104. 

Letpik X. 

svoje obratovalnice v sklad s predpißi členov 82., 
83., 84. in 85. tega pravilnika. Kdor ne bi spravil 
svoje obratovalnice v sklad s temi predpisi v šestih 
mesecih od dne, ko se razglasi ta pravilnik,* izgubi 
pravico, točiti pijače v tem lokalu. Prav tako se 
morajo obrti po barakah in vrtovih spraviti v pred
njem roku v sklad s predpisi tega pravilnika. 

Ali so oni točilci pijač, za katere gre, spravili 
svoje obratovalnice v sklad s predpisi pravilnika, 
so ugotovi komisijski. Komisija se sestavi ob stro
ških prizadetih oseb tako, kakor je predpisano v 
členu 85. tega pravilnika. 

Člen 106. 
1.) Gostilne, hoteli, kavarne in restavracije, ki 

niso pridobili glede zgradb na način, predpisan s 
zakonom, ali po členu 37. tega pravilnika pravice, 
da se smejo v njih opravljati ustrezni obrti, ве mo
rajo spraviti v sklad z odredbami tega pravilnika. 

2.) Glede opreme in pohištva se morajo vse obra
tovalnice iz člena 1. tega pravilnika v treh letih od 
dne 10. avgusta 1925. spraviti v sklad z odredbami 
tega pravilnika. 

3.). Ce se ugotovi po tem roku e pregledom, da 
niso izpolnile predpisov tega pravilnika, se jim pre
pove obratovanje, dokler jih popolnoma ne izpolnijo. 

Člen 106. a. 
V Hrvatski in Slavoniji, Sloveniji, Dalmaciji, 

Bosni in Hercegovini, Banatu, Bački, Baranji in Crni 
gori smejo obratovalnice iz člena 82., točke 1.), tega 
pravilnika, ustanovljene pred dnem 15. novembra 
1923., čo so se vodile neprestano in so bile kot take 
zatečene v obratovanju omenjenega dne ter se še 
danes vodijo — ne'glede naj število preMvalcev 
dotičnega'kraja — nadaljevati obrt v istih proL 

štorih; Vendar pa se morajo prilagoditi predpisom 
točk 2.), 3.), 4.) in 5.) člena 82. tega pravilnika v 
treh mesecih, ko stopi pravilnik v veljavo. 

Člen 106. b. 
V šestih mesecih po razglasitvi tega pravilnika 

morajo izvTŠiti pristojna upravnopolicijska (poli
tična) oblastva po komisiji, sestavljeni po členu 24., 
HI. oddelku, uradoma razvrstitev vseh dosedanjih 
obratovalnic v zmislu člena 1. tega pravilnika. 

Odločbe komisije se vpišejo - v stđ-rni seznamek, 
predpisan s členom 36. tega pravilnika. 

Člen 107. 
Ko stopi ta pravilnik v veljavo, prestanejo 

veljati vsi dosedanji predpisi, ki nasprotujejo tem 
odredbam. 

Člen 108. 
Ta pravilnik** dobi obvezno moč deseti dan po 

razglasitvi v «Službenih Novinah». 

1.) Omejitev števila točilnic v Hrvatski, Slavo
niji, Banatu, Bački, Baranji in Sremu so ukinja. 

2.) Vse naštete točilnice v omenjenih krajinah 
morajo naknadno položiti takso iz tar. post. 61. 
taksno tarife, kolikor se to doslej še ni zgodilo. 

Člen 104. a. 

2 . 
Pravilmik 

za izvrievanje predpisov iz tar. post. 62. 
taksne tarife zakona o taksah. 
(Pravilnik o točarinski pravici.)**41' 

Člen 1. 
1.) Točenje pijač na kakršenkoli način sme 

opravljati samo oni, ki mu podeli pristojno finančno 
oblastvo za to posebno pravico. 

2.) Podeljevati pravico za točenje pijač so pri
stojne v Srbiji, Crni gori, Banatu, Bački, Baranji in 

Članom komisije gre, izvzemši preglede, izvršene j S r e n m . okrožne finančne uprave ali davčni oddelek 
uradoma, glede na pravilnik o nagradah za poslo
vanje komisij, svetov, odborov, ki ga je predpisal 
ministrski svet («Službene Novine» z dne 23. junija 
1927., št. 138/XLF), nagrada po 80 Din; za preglede 
izven stanovališča pa še kilometrina po uredbi 
D. R. br. 96.000. O prejetih zneskih morajo izdati 
člani komisijo interesentom priznanice. 

Glede odškodnine za obhode zaradi uradnega 
pregleda veljajo obči predpisi. 

Za te primere velja odredba člena 5. a omenje
nega pravilnika. 

X. 
Prehodne odredbe. 

Člen 105. 
Vsi dosedanji točilci pijač na drobno iz 4. pri

pombe k tar. post. 62. taksne tarife morajo spraviti 

* Uradni list z dne 30. junija 1927., Št 307/70. 

beograjski, v ostalih krajinah pa finančne direkcije. 

* "Namreč prvotni pravilnik z dne 15. junija 
1925.; U. br. 23.939. Op. ur. 

** Namreč prvotni pravilnik z dne 15. junija 
1925., U. br. 23.939; glede izprememb in dopolnitev 
z dne 28. novembra 1927., U. br. 48.300, pa je rečeno: 
Te izpremembe in dopolnitve dobe obvezno moč 
petnajsti dan po razglasitvi v «Službenih Novinah». 

Op. ur. 
*** Ta pravilnik, ki je natisnjen tu v sedaj veljavni 

obliki, je bil priobčen prvotno v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 30. julija 
1925., št. 171/XXXTV, in v Uradnem listu z dne 
3. septembra 1925., št. 269/83, izpremembe in dopol
nitve v njem (z dne 31. marca 1927., št. 39.936)--pa so 
bile priobčene v «Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca» z dne 12. aprila 1927., št. 82/ 
/XVIH. in v Uradnem listu z dne 28. aprila 1927-, 
št. 188/46. 



1. 8 Letnik X. 
Člen 2. 

Za točenje pijač se smatra: 
a) točenje pijač na drobno, no glede na kraj in pri

like, kdaj se to točenje vrši; 
b) točenje pijač na debelo. 

Ölen S. 

1.) Za točenje pijač na drobno se smatra pro
dajanje vseh ali samo nekaterih vrst alkoholnih pi
jač v vseh količinah tako za {roste v odrejenih lo
kalih kakor tudi za potrošnike zunaj prostorov 
obratovalnice. 

2.) Za točenje pijač na debelo se smatra proda
janje vina preko 50 litrov, piva najmanj 25 litrov, 
spirita in žganja, napravljenega iz špirita, preko 100 
litrov, ostalih oslajenih pijač in sadnih žganj, dob
ljenih z destilacijo, pa najmanj 25 litrov. 

3.) Osebe, ki prodajajo vino in žganje lastnega 
pridelka in z lastnega zemljišča v selih po 5 in več 
litrov, v mestih in trgih pa po 10 litrov in več na
enkrat, se ne smatrajo za točilce ne na drobno ne 
na debelo. Za prodajalce pijač lastnega pridelka in 
z lastnega zemljišča se ne smatrajo osebe, • ki ^o 
uporabile za proizvajanje pijač poleg sadja s svo
jega zemljišča tudi kupljeno sadje. 

4.) Bakahiice, špecerijske obratovalnice, lekarne, 
drogerije in shranilča pivovarn in drugih tvornic za 
alkoholne pijače, ki prodajajo alkoholne pijače (vino, 
konjak, rtun, liker, pivo in žganje) v originalnih za
prtih posodah (sodih ali steklenicah), kakor so jih 
nabavite ali doMe iz tvornice, ter teh posod ne 
pomijo niti ne pretakajo v manjše posode niti ne 
odpirate stfcfclerrfo, se rte smatrajo za lokale za toče
nje ter nisò zâv&ane, plačevati takse iz tar. post. 62. 
taksne tarife. 

Vse lekarne in drogerije, ki izdelujejo v svojih 
laboratorijih medicinska vina ter jih polnijo v ste
klenice zaradi prodaje, prav tako niso zavezane, 
plačevati takse iz tar. post. 62. taksne tarife. 

Člen 4. 
Na drobno se smejo točiti pijače v gostilnah (me

hana, svratiste, gostiona, han), kavarnah, restavra
cijah (pivnicah), penzijonih v primeru točke 3.) 
člena 4. pravilnika o gostilnah, kavarnah ia ostalih 
obratovalnicah z alkoholnimi pijačami, v sanatorijih 
v primeru točke 2.) čfena o. pravilnika o gostilnah, 
kavarnah in ostalih obratovalnicah z alkoholnimi 
pijačami, v častniških domih. zaključenih društvenih 
lokalih (klubih, kazinah, čitalnicah), kočah in hišah 
planinskih društev na višinah, v vagohskih restav
racijah, na potniških ladjah, v iiidžah (kopališčih na 
vodi), na plažah (kopališčih poleg vode), barakah, vr
tovih in parkih, okrepčevalnicah (buffetih), proda-
jalnicah užiških proizvodov, vinarsko-likerskih obra
tovalnicah, žganjarnah, sladčičarnah in tem podob
nih obratovalnicah, na sejmih, shodih in verskih 
proslavah pod šatori (pod vojo), in če se spremljajo 
vojaške edinice na pohodu (marketenderji). 

Člen 5. 
1.) Kdor hoče opravljati točenje na drobno v go

stilnah, kavarnah, restavracijah, penzijonih in sana
torijih (če se v sanatorijih ne dajo bolnikom pijače 
samo in izključno po zdravniškem predpisu), mora 
vložiti pravilno kolkovano prošnjo pri pristojnem 
finančnem oblastvu iz Člena 1. tega pravilnika. 

2.) Prošnji je treba priložiti: 
a) osebno pravico o profesionalni sposobnosti za 

točenje pijač; 
b) krajevno gostilniško ali kavarniško pravico га 

kraj, kjer je postavljena zgradba, v kateri naj 
bi se točite pijače; 

c) potrdilo o plačanem neposrednjem davku. 

a) prepis protokolacije firme; 
b) potrdilo občinskega oblastva o polnoletnosti, ve

denju in dosedanjem poklicu, o državljanstvu, 
neoporečnosti in zanesljivosti; 

j c) dokaz, da vodi predpisane trgovinske knjige, iz 
katerih je razvidno nabavljanje in prodajanje 
pijač, in sicer prodajanje poedinim osebam; 

č) dokaz, da more dajati na leto v promet najmanj 
200 hektolitrov alkoholnih pijač; 

d) maloletne in pravne osebe morajo navesti osebo, 
ki bo zanje vršila točenje na debelo; ta oseba 
mora izpolnjevati vso pogoje iz točke 1.) pod b) 
tega člena; 

e) maloletne osebe morajo priložiti dovolilo skrb
stvenega sodnika za opravljanje tega obrta; 

f) potrdilo o plačanem neposrednjem davku. 
2.) Finančna oblastva iz člena 1. tega pravilnika 

pošljejo prošnjo s prilogami vred generalni direkciji 
davkov in šele, ko dobe predhodno pooblastilo, po-
dele pravico za točenje pijač na debelo. 

3.) Tvornice, privatna trošarinska shranišča, iz
delovalci alkoholnih pijač izključno za trgovino ka
kor tudi tvornice za liker, konjak in rum smejo 
prodajati svoje proizvode ali količine alkoholnih 
pijač, spravljene v shranišče, na debelo brez poseb
nega dovolila; toda voditi morajo predpisane troša-
rinske knjige, pa tudi trgovinske knjige kakor ostali 
veliki prodajalci alkoholnih pijač. 

4.) Trgovinski posredniki, ki kupujejo ali pro
dajajo alkoholne pijače na debelo za račun drugega, 
če imajo za to dokaze, niso zavezani plačevati takse 
iz tar. post. 62. taksne tarife. 

Člen 8. 
Finančno oblastvo iz člena 1.- tega pravilnika 

mora, ko prejme prošnjo z vsemi potrebnimi prilo
gami, podeliti prosilcu pravico za točenje na drobno 
še isti dan, ko mu prej začasno odmeri in pobere 
od njega približno takso iz tar. post. 62. taksne ta
rife; ta taksa se pozneje, ko se sestane komisija za 
razvrščanje, naknadno odmeri in določi. 

Člen 9. 
Državnim uradnikom in njih zakonitim ženam in 

maloletnira otrokom se ne stne podeliti pravica za 
točenje pijač na drobno ali ha debelo, če so ti urad
niki v kakršnemkoli pogledu nadzorstveni organi za 
take obratovalnice. 

Člen 10. 

1.) Pravica za točenje pijač na drobno in na de
belo je vezana na osebo, ki ji je podeljena, ter зе 
ne more prenesti na drugega in tudi ne dati v najem. 

2.) Poleg točenja pijač v izvestnem lokalu sme 
točiti koncesionar tudi na sejmih, ob cerkvenih slav-
nostih in drugih svečanostih, toda samo v okolišu 
svoje občine, in sicer če je to v prošnji izrecno 
zahteval in mu je to v dovolilu označeno. 

Člen 6. 
Kdor hoče voditi eno izmed ostalih obratovalnic 

iz Člena 4. tega pravilnika, mora vložiti pri finanč
nem oblastvu, pristojnem iz člena 1. tega pravilnika, 
kolkovano prošnjo, ki ji priloži osebno pravico, do

zvolilo affi potrdilo pristojnega policijskega (politič
nega) oblastva za to obratovanje (členi 41., 42., 43., 
71., 77. in 84. pravilnika o gostilnah, kavarnah in 
ostalih obratovalnicah z alkoholnimi pijačami) in 
potrdilo o plačanem neposrednjem davku. 

Člen 7. 
1.) Kdor hoče opravljati točenje pijač na debelo, 

mora vložiti pri pristojnem finančnem oblastvu iz 
člena 1. tega pravilnika pravilno kolkovano prošnjo 
ter fl priložiti: 

Člen 11. 
. 1.) Oblastva iz člena 1. tega pravilnika podfcle 

koncesionarju pismeno pravico. V tej pravici je treba 
točno označiti koncesionarjevo ime in njega priimek, 
nadalje, če ima poslovodjo, tudi poslovodjevo ime in 
njega prijmek, potem ulico in številko zgradbe, kjer 
je točenje pijač dovoljeno, število poslovnih pro
storov in njih površino, vrsto točenja pijač, sejme 
in cerkvene slavnosti, kjer sme koncesionar točiti 
pijače izven svojih prostorov, in za koliko časa velja 
dovolilo. 

2.) Koncesionar mora imeti to dovolilo v svojom 
lokalu nabito na vidnem kraju, odnosno ga vedno 
nositi s seboj, če so točenje ne vrši v lokalu. 

3.) Oblastva, ki podeljujejo pravico, pa tudi pri
stojni urad finančne kontrole, morajo voditi evidenco 
o vseh podeljenih clovolilih za točenje pijač na drob
no in na debolo. 

Ölen 12. 
1.) Kdor ima pravico, točiti pijače na drobno in 

na debelo, sme točiti v odrejenem lokalu ali v ša
toru (pod vejo), na vrtu ali v baraki vse alkoholne 
pijače v« neomejenih količinah. 

2.) Dobljena pravica se ne more prenesti na dru
gega in se tudi ne more dati v najem, 

3.) Ce se hoče koncesionar odpovedati pravici /л 
točenje pijač, mora to pismeno prijaviti pristojnemu 
finančnemu oblastvu iz člena 1. tega pravilnika. 
Ta odpoved se lahko prijavi tudi pristojnemu sre~ 
skemu upravniku finančne kontrole ali oddelku fi
nančne kontrole; ta pa morata to takoj priobčiti 
pristojnemu finančnemu oblastvu, ki vpiše potrebno 
pripombo, ko prejme tako prijavo, takoj v eeznamek 
podeljenih dovolil za točenje pijač, dovolilo prečrta, 
podeljeno dovolilo pa odvzame koncesionarju ter ga 

priloži prijavi. Za to prijave je treba plačati takso 
iz tar. post. 1. taksne tarifo zakona o taksah: 

4.) Če hoče koncesionar prenesti svoj obrt v 
dnjgo zgradbo, mora dobiti predhodno za to dovolilo 
pristojnega finančnega oblastva. 

5.) Postopanje za prenos obrta je glede zgradbe 
in drugih pogojev, vezanih na zgradbo, isto, kakor 
če se zahteva novo dovolilo. 

6.) Ce je novi lokal, v katerega so prenaša obrt, 
na boljšem kraju in večji, zaradi česar ima za posle
dico večjo takso iz tar. post. 62. taksne tarifo, ali 
obratno, če je manjši, so sme pobrati ta večja taksa 
šele za prihodnje poluletje ali pa na zahtevo pri
zadete osebe znižati za prihodnje poluletje. 

7.) Ce pristojno finančno oblastvo koncesionarju 
iz kakršnegakoli razloga ne dovoli, prenesti pravic© 
v drugo zgradbo, je dopustna v 15 dneh pritožba na 
generalno direkcijo davkov, katere odločba j'", iz
vršna. 

8.) Prav tako morajo koncesionarji, ki ne izvršu
jejo točenja osebno, nego po svojem poslovodji, če 
hočejo izpremeniti poslovodjo, dobiti za to dovolilo 
po ptedpisu točke 3.) člena 44. pravilnika o gostil
nah, kavarnah in ostalih obratovalnicah z alkohol
nimi pijačami. 

9.) Ce izpremene poslovodjo, morajo to naznaniti 
pristojnemu finančnemu oblastvu. 

10.) Natakarjev, ki točijo pijače na drobno na 
koncesionarjev račun, ni treba prijavljati finančne
mu oblastvu. 

H.) Vse izpremembe glede prenosa obrta iz ene 
zgradbe v drugo ali izpremembe glede poslovodje 
se morajo omeniti v podeljeni pravici in označiti v 
seznamku podeljenih dovolil za točenje pijač, kate
rega vodi pristojno oblastvo, ki podeljuje dovolila 
in ki mora o tem obvestiti tudi pristojni oddelek 
finančno kontrole. Prav tako mora pristojni oddelek 
finančne kontrole, če sam zapazi take izpremembe, 
obvestiti o njih urad, ki te izpremembe odobruje; 
njegovi uslužbenci pa morajo o tem predložiti tudi 
referat, da se eventualni krivci kaznujejo, če se 
ugotovi kaznivo dejanje. 

Člen 13. 
Točilci pijač na drobno, ki jim je točenje pijač 

edini ali glavni poklic, se ne smejo baviti s proda
janjem denaturiranega špirita; vendar pa se sme v 
bakalnicah in kramarnicah, kjer se dajo poleg osta
lega blaga pijače na čašice, prodajati donaturiraui 
špirit tako, kakor je to predpisano s pravilnikom za 
prodajanje špirita, drnaturiranega z občim sred
stvom. 

Člen 14, 
1.) Prodajalci pijač na debelo morajo voditi knji

go o prejemu in oddaji pijač. Te knjige si nabav
ljajo sami. 

2.) Ko vpisujejo prejem pijač v knjigo, morajo 
postaviti v ustrezne razpredelke količino in vrsto 
prejete pijače, nadalje jakost v hektolitrskib stopi
njah; tovorni .list. ali sprovodnico pa morajo priložiti 
knjigi o prejemu. 

3.) Ko zapisujejo oddajo pijač, morajo vpisati v 
ustrezne razpredelke kupčevo ime, njega priimek, 
poklic in stanovališče, vrsto in količino prodane in 
oddane pijače in jakost v hektolitrskih stopinjah; 
kupčevo poročilo o prejemu ali tovorno listino (če se 
odpremlja pijača po železnici, po pošti ali po drugem 
javnem komunikacijskem podjetju) pa morajo pri
ložiti knjigi o oddaji. 

4.) Knjiga o prejemu in oddaji se zaključuje me
sečno; lahko pa se zaključi tudi prej, če se vrši kon
trola veleprodaje. Te knjigi se morata hraniti pet let. 

5.) Knjigo o prejemu in oddaji vodijo tudi tvor
nice za špirit in liker, rum in konjak, izdelovalci 
alkoholnih pijač izključno za trgovino kakor tudi 
svobodna shranišča, ki se bavijo s prodajanjem alko
holnih pijač. Izdelovalci žganja za trgovino morajo 
imeti za vsako prodajo žganja kupčevo potrdilo ali 
pa tovorno listino (če so odpremui žganje po želez
nici, po pošti ali po komunikacijskem podjetju), ki 
jo morajo izročiti na zahtevo finančnemu organu. 
Ta potrdila niso zavezana taksi. 

Člen 15. 
1.) Prodajalci alkoholnih pijač na drobno in na 

debelo so glede plačevanja takso in uporabljanja 
predpisov tega pravilnika pod nadzorstvom finanč
nega oblastva. V ta namen so finančni organi upra
vičeni, pregledovati poslovne prostore vedno in ob 
vsakem савш 

2.) Finančnim orgauom. se mora na zahtevo do
voliti pregled vseh knjig, ki jih vodijo prodajalci 
alkoholnih pijač. 

3.) Privatna stanovanja točilcev pijač smejo pre
iskati finančni organi samo, če upravičeno sumijo, 
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da so tam skrite tihotapske količine pijač ali drugih 
trošarinskih, monopolnih ali carini zavezanih pred
metov. Privatna stanovanja se preiskujejo po občem 
predpisu o preiskovanju stanovanj. 

Člen 16. 
1.) Finančna oblastva iz člena 1. tega pravilnika 

podeljujejo pravico za točenje pijač na drobno na 
sejmih, selskih zavetinah, cerkvenih slavnostih, zbo
rili, ehodih itd., za spremljanje vojaških edinic na 
pohodih samo onim osebam, ki se bavijo poleglega 
s prodajanjem jedi in ostalih življenskih potrebščin. 
Vendar pa smejo vršiti te osebe točenje samo v oko
lišu svojega in enega sosednjega sreza (okraja, ko-
tarja), izvzemši spremljevalce vojaških edinic na 
pohodu. 

2.) Pristojna finančna oblastva vodijo evidenco o 
dovolilih, podeljenih po predhodni točki tega člena,, 
koncesionarju pa izdado dovolilo, v katerem so mora 
označiti, na katerih sejmih ali shodih sme koncesio-
nar točiti pijače na drobno, in dokdaj velja; dovolilo, 
ali katero vojaško edinico spremlja na pohodu. 

3.) Vendar pa veljajo v vseh selih in trgih do 
5000 prebivalcev v Srbiji še nadalje predpisi §§ 29. 
in 30. dodatka k uredbi o mehanah in glede točarin-
ske pravico iz tar. post. 62. taksne tarife zakona o 
taksah. Predpisi iz prednjih dveh točk tega člena se 
ne smejo uporabljati v primerih iz zgoraj omenjenih 
dveh paragrafov. 

Člen 17. 
1.) Podeljena pravica za točenje pijač na drobno 

ali na debelo ali mine ali pa se odvzame z odločbo. 
2.) Pravica za točenje mine: 

a) če ке koncesionar odpove dovolilu; 
b) če koncesionar umre; 
«) če ne začne koncesionar obratovati v treh me

secih od dne, ko se mu je podelila pravica, ali če 
ima obratovalnico neprestano mesec dni zaprto; 

č'i če prenese pravico za točenje iz ene zgradbe v 
drugo brez predhodne odobritve pristojnega fi
nančnega oblastva; 

ci) če koncesionar, ki sme točiti na drobno, izgubi 
osebno pravico ali če izgubi kraj in zgradba, kjer 
se opravlja točenje, krajevno gostilniško ali ka
varniško pravico. 
3.) Pravica za točenje pijač se odvzame z od

ločbo: ' ' '--i'". ; 
a) če se odkrijejo take.okolnosti, zaradi.katerih se 

pravica po členu 8. tega pravilnika ne bi bila 
mogla podeliti, toda se je podelila, ker' te okol
nosti niso bile znane; 

h) če no izpolni koncesionar po prvem opominu 
dolžnosti, vezanih na pravico; 

<:) če daje koncesionar v promet pijače, škodljive 
za zdravje; 

č) če da koncesionar dobljeno pravico v najem. 
Člen 18. 

1.) Za pravico, točiti pijačo na drobno in na de
belo, se plačuje kot taksa: 
a ) v Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Mariboru, No

vem Sadu, Osijeku, Sarajevu, Splitu, Subotici m 
v vseh kopaliških krajih za vsako polovico leta 
1500, 1000, 750, 500 dinarjev; 

b) v krajih z več nego 2000 prebivalci za vsako 
polovico leta 1000, 750, 500, 300 dinarjev; 

<) v krajih do 2000 prebivalcev za vsako polovico 
leta 750, 500, 300 in 200 dinarjev. 
2.) Za osnovo ocenitvi, kateri kraji v kraljevini 

spadajo v kategoriji b) in c), so jemlje poslednji po
pis prebivalstva. 

3.) Za kopališke kraje se morajo smatrati oni 
kraji v državi, ki imajo zdravilne vode in kopeli in 
kamor prihajajo ljudje v prvi vrsti zaradi zdrav
ljenja, pa tudi zaradi razvedrila. Za kopališko kraje 
se ne morejo smatrati primorski kraji, kamor pri
hajajo ljudje na letovišče ter se kopljejo v morju. 

4.) V vsaki teh treh kategorij a), b) in c) so po 
štiri taksne skupine. 

5.) Ko se uvrščajo točilci pijač na drobno v te 
štiri taksne skupine, je treba vpoštevati mesto in 
lego dotičnega kraja, kjer se točenje izvršuje; pro
met, ki ga ima dotični točilec na leto; vrsto in raz
sežnost prostorov; število miz in stolov; VTsto in 
količino pijač, ki jih daje v promet; ali je točilcu 
dovoljeno, točiti pijače na sejmih in selskih zaveti
nah, shodih in ob cerkvenih slavnostih, kakor tudi 
vse druge okolnosti, ki vplivajo na promet dotičnega 
točilca. 

6.) Taksa so redno odmeri vsako tretje leto. V ta 
namen se morajo pozvati vsako tretje leto z javnim 
razglasom v času od dne 1. do dne 15. septembra 
vsi točilci pijač na drobno in na debelo kakor tudi 
točilci pijač po sejmih itd., naj predlože najkesneje 

do dne 1. oktobra pristojni sreski upravi finančne Srbov, Hrvatov in Slovencev, kakor tudi v onih, ki 
kontrole prijavo s temi podatki: ime in priimek; samo prehajajo naše ozemlje, se odmeri taksa na 
kraj, kjer točijo pijače; kakšne vrste pijač točijo; prve skupine točke c) tar. post. 62. taksne tarife, 
količina poedinih vist pijač, ki jih iztočijo v enem Za odmerjanje in pobiranje te takse je pristojen 
letu; kakšni so njih prostori (njih površina in višina), beograjski davčni oddelek, 
način razsvetljave; število miz in stolov (kjer jih 
smejo imeti) in število strežništva. Kdor ne pred

io.) Osebe, ki točijo pijače na drobno pod šaton 
(pod vejo) na sejmih, shodih, selskih zavetinah in 

I.-. 
loži prijave do tega roka, temu se odmeri taksa ' cerkvenih slavnostih (izvzemši predpis točke 3. 
uradoma in zoper to odmero nima pravice pritožbe. 

7.) Ko sreski upravnik finančne kontrole prejme 
te prijave, jih mora preizkusiti po starejšim od
delka finančne kontrole ter tako preizkušene pri
občiti okrožni finančni upravi ali beograjskemu 
davčnemu oddelku ali finančni direkciji najkesneje 
do dno 1. decembra istega leta. 

8.) Za ocenjanje, kateri točilci naj se v vsakem 
kraju uvrste v eno ali drugo taksno skupino, je usta-

člena 16. tega pravilnika), nadalje one osebe, ki 
spremljajo vojsko na pohodu, plačujejo takso iz 
točke c) tar. post. 62., in sicer iz prve taksne sku
pine, če nimajo stalnega lokala, kjer točijo pijače 
na drobno. 

16.) Osebe, ki točijo pijače v stalnih lokalih v me
stih, a niso ob podeljevanju pravice za točenje za
htevale in dobile dovolila, da smejo točiti tudi na 
sejmu, shodu ali cerkvenih slavnostih v okolišu 

noviti posebno komisijo, ki ji morajo pripadati: šef svoje občine, nego to zahtevajo naknadno, morajo 
okrožno finančne uprave ali beograjskega davčnega plačati v dotični polovici leta za to dovolilo takso za 
oddelka ali direktor finančne direkcije kot predsed
nik, za dotični kraj pristojni šef sreske uprave fi
nančne kontrole; kot tretji član komisije: če se raz
vrščajo gostilničarji ali kavarnarji, en izvoljen pred
stavnik krajevnega odbora gostilničarske združbe na 
sedežu okrožne finančne direkcije, beograjskega 
davčnega oddelka ali finančne direkcije; če se raz
vrščajo točilci pijač na debelo, en točilec na debelo 
na sedežu okrožne finančne uprave, beograjskega 
davčnega oddelka aH finančne direkcije; če pa se 
razvrščajo točilci iz 4. pripombe k tar. post. 62. taks
ne tarife, eden izmed teh točilcev, ki ga izvoli združ
ba, če pa združbe ni, en točilec iz 4. pripombe k tar. 
post. 62., ki ga izvolijo ostali točilci iz 4. pripombe 
k tar. post. 62. v območju okrožne finančne uprave, 
beograjskega davčnega oddelka ali finančne direk
cije. Točilec, odrejen za člana komisije, mora imeti 
overovljeno pooblastilo. 

Ce izvoljeni prodstavnik-točilec iz kakršnihkoli 
razlogov na odrejeni dan ne pride na poslovanje v 
komisijo, se izvTŠi razvrstitev tudi brez njega. To
čilci, izvoljeni za člane komisije za razvrščanje osta
lih točilcev, morajo pred začetkom poslovanja pred 
predsednikom komisije priseči po predpisih civil
nega sodnega postopanja. 

t).) Ta komisija se mora sestati na sedežu pristoj
ne okrožne finančne uprave, beograjskega davčnega 
oddelka ali finančne direkcije najkesneje do dne 
1. decembra vsakega^leta ter-izvršiti-klasifikacijo za 
takšno skupino do dne Ì5. decembra. 

Vkljub točki 6.) tega člena mora sklicevati beo
grajski davčni oddelek, okrožna finančna uprava 
ali finančna direkcija to komisijo enkrat na pol leta 
izključno zaradi primerov začasno odmerjene takse 
za točenje po členu 8. tega pravilnika, ko je pred
hodno nabrala po pristojnih uradih finančne kon
trolo vso podatke, ki jih navaja omenjena točka 6.). 
Pri tej priliki ta komisija ali potrdi začasno od
mero ali pa ukrene novo ocenitev, vpoštevaje ista 
načela kakor pri rednih odmerah. Komisija se mora 
sklicati za take primere o pravem času, tako da 
začne poslovati dne 1. decembra in dne 1. maja 
vsakega leta. 

10.) Ko se razvrščajo točilci pijač na drobno, mora 
obračati ta komisija posebno pozornost na zgoraj 
navedene podatke ter vse točilce v enem kraju uvr
stiti po kategorijah v štiri, tri ali dve skupini. 

11.) Ko se razvrščajo točilci pijač na debelo, mora 
obračati komisija pozornost na promet, učinjen v 
minulem letu, ter odrediti po tem prometu tudi 
taksno skupino vsakemu točilcu posebe. Točilci 
pijač na debelo se jemljejo in razvrščajo nezavisno 
od točilcev pijač na drobno in tvorijo posebno kate
gorijo točilcev po učinjenem prometu in številupre-
bivalcev dotičnega kraja. 

12.) Ce jo v kraju samo en točilec, ga ni posta
viti v prvo skupino kategorije, ki ji pripada ta 
kraj po številu prebivalcev, ampak uvrsti naj se 
po svojem obratu in drugih elementih iz točke 5.) 
tega člena v skupino, ki ji dejanski pripada. 

13.) Okrepčevalnice, prodajalnico užiških proizvo
dov, vinarne in žganjarne, delikatesne, sladčičarske 
in ostalo njim slične obratovalnice (člen 82. pravil
nika o gostilnah in kavarnah in ostalih obratoval
nicah z alkoholnimi pijačami), ki točijo pijače v od
prtih ali zaprtih posodah za konsum v poslovnih 
prostorih ali zunaj njih, tvorijo posebno skupino to
čilcev ter se razvrščajo v vseh krajih, ne glede na 
število prebivalcev, v tri taksne skupine s takso 
1500, 1000 ali 750 dinarjev za polovico leta. Pri teh 
obratovalnicah je osnova za razvrščanje prav tako 
količina potrošenih pijač in količina prostorov, kjer 
se vrši točenje. Nadalje plačujejo to takso točUci 
pijač na vodnih obalah (plažah) pri kopališčih, kjer 
se zbira občinstvo zaradi kopanja in razvedrila.^ 

14.) Za točenje pijač v vagonskih restavracijah, 
tako v onih, ki stalno vozijo v mejah kraljevine 

točenje na sejmu itd. iz najmanjše taksne skupine 
one kategorije, ki ji pripada dotični kraj, poleg že 
plačane takse za lokal. Za prihodnjo polovico leta 
ne plačajo posebne takee za to točenje, ampak od
meri se jim po točki člena 5.) tega pravilnika ena 
taksa za oboje točenje. 

17.) Najnižjo takso iz vseh treh kategorij plaču
jejo oni vinogradniki, ki jim je dovoljeno, prodajati 
vino lastnega pridelka, ' če ne točijo razen njega 
drugih pijač in če ne vrše točenja dlje nego tri me
sece v enem letu. 

Vinogradniki v Dalmaciji in Hrvatskem primor
ju z vsem otočjem in kastavskim srezom vred ne 
plačujejo, če točijo vino lastnega pridelka z last
nega zemljišča, ako ne traja to točenje nad 20 dni, 
za to nobene takse. Začetek takega brezplačnega 
točenja se mora prijaviti tri dni prej pristojnemu 
oddelku finančne kontrole z vlogo ali z zaslišanjem 
na zapisnik, za katerega se ne plača nobena taksa. 
Na te vlogo jim izdajajo vkljub točki 2.) člena 1. 
tega pravilnika dovolila brez takso za 20dnevno 
brezplačno točenje vina pristojni oddelki finančne 
kontrolo, ki morajo tudi nadzirati pravilno uporab
ljanje teh predpisov. 

Ce bi želeli taki vinogradniki točilci nadaljevati 
točenje tudi preko 20dnevnega roka, morajo to pri
javiti oblastvu, ki izdaja redna dovolila za točenje, 
ter plačati takso za točenje iz drugega odstavka 
4: "pripombe k tarr post. 62. taksne tarife::. 

18.) Ko ta komisija dovrši delo, sestavi seznamke 
po občinah in v te seznamke se vpišejo imena točil- • 
cev pijač na drobno in na debelo in taksa, določena 
za vsakega. Te seznamke pošlje komisija s sprem
nim pismom, ki ga podpišejo vsi njeni člani, pristoj
ni okrožni finančni upravi, beograjskemu davčnemu 
oddelku ali finančni direkciji, ta pa mora do dne 
1. januarja vsakega leta z dopisom obvestiti vsa
kega poedinega točilca o taksi, odrejeni po tar. 
post. 62. taksne tarife. 

19.) Tako izvršena redna ocenitev točilcev velja 
za tri leta; za primere iz drugega odstavka točke 9.) 
tega člena pa velja izvršena ocenitev do konca že 
začete triletne taksno dobe. Tekom redne taksne 
dobe se sme odmera takse popraviti navzdol po 
dokumentirani vlogi (prošnji) prizadete osebe ali na
vzgor po referatu pristojnih kontrolnih organov; 
toda nova taksna stopnja velja od naslednjega polu-
letja. O izpremembi višine takse odloči okrožna fi
nančna uprava, beograjski davčni oddelek ali fi
nančna direkcija na podstavi nabranih in preizkuše
nih podatkov. Odločbe, s katerimi se znižuje ta 
taksa, niso polnoveljavne, dokler jih ne odobri ge
neralna direkcija. 

20.) Zoper ocenitev te komisije in zoper odločbe, 
s katerimi se zvišuje ta taksa po točki 19., je do
pustna v 15 dneh na generalno direkcijo davkov 
pritožba, ki se izroči pristojni okrožni finančni upra
vi, beograjskemu davčnemu oddelku ali finančni 
direkciji. Odločbe generalne direkcije davkov so iz
vršne in polnoveljavne za privatne osebe in za vsa 
oblastva. 

21.) S pritožbo se ne odloži plačilo ali izterjatev 
takse. 

22.) Sreskim upravnikom finančne kontrole pri
stoje, če je njih službeni kraj zunaj kraja, kjer se 
sestane komisija, dnevnica in potni stroški po občih 
predpisih za službena potovanja; ti stroški obreme-
njajo partijo proračuna za uradna potovanja finanč
nih organov. Točilci-člani komisije nimajo pravice, 
do dnevnic. 

Člen 19. 
1.) Ta taksa se plačuje po koledarskem letu za 

vsako polovico leta naprej, in sicer so mora plačati 
za prvo poluletje najkesneje do dne 31. januarja 
istega leta, za drugo poluletje pa najkesneje do dne 
31. julija istega leta. 



1 nemilu* s*' ч> * 

\. 10 Letnik X. 

2.) To takso mora plačati koiicesionar za vse 
polnletje, ne glede na to, v katerem mesecu je začel 
točiti pijače na drobno ali kdaj jih je prestal točiti. 

3.) Ta taksa se polaga v gotovini pri pristojni 
finančni upravi, beograjskem davčnem oddelku ali 
pri davčnem uradu. 

• ("len 20. 

Taksa iz tar. post. 62. taksne tarife so plačuje ча 
vsa točenja pijač, omenjena v členu 2. tega pravil
nika, ne gledo na to, ali je onemu, ki toči pijače, to 
glavni ali postranski poklic in ali toči koncesionar 
pijače na drobno ali na debelo. 

Člen 21. 

1.) Glede točenja pijač na železniških postajah, 
na ladjah, ki prevažajo potnike, v vojaških kasarnah 
in trdnjavah, v kazinah, čitalnicah in ostalih zaklju
čenih družabnih krožkih, v zavetiščih, na naselbinah, 
ki lese daleč od svojih krajev, na prelazih in vobče 
n* vsakem takem kraju, kjer se zaradi omejene mere 
копгапм. ne more govoriti o rednem točenju, kakor 
tudi glede točenja samo ob poedinih prilikah sme 
dovoliti generalna direkcija davkov na prošnjo pri
zadete osebe in obrazložen predlog finančnega ob-
la»tv». da se zniža ta taksa tudi pod zneske, dolo-
ëeae pod točkami a), b) in c) tar. post. 62. taksne 
tarife, toda največ do 50 %•. 

2.) Da se tako zniža taksa, mora vložiti prizadeta 
oseba, prfcden se ji taksa odmeri, prošnjo pri pri
stojnem finančnem oblastvu ter ji priložiti sezna-
mek, overovljen po pristojni občini, o količini alko
holnih pijač, potroSeni v minulem letu. Pristojno fi
nančno oblastvo mora predhodno vse prejete po
datke preizkusiti ter podati svoj predlog generalni 
direkciji davkov o višini takse. Generalna direkcija 
davkov izda načelno odločbo, ali naj se prosilcu za 
izvesten odstotek zniža (ali n e zniža) taksa, ki se 
šele potem odmeri. 

3.) P r a v tako sme dovoliti generalna direkcija 

Člen 2-1. 

1.) Če točilec pijač na drobno ali lastnik zgradbe 
ovira finančne organo v izvrševanju njih dolžnosti, 
se kaznuje v denarju od 500 d o 5000 dinarjev. To
čilen pijač na drobno se sme, poleg kazni, tudi od
vzeti dovolilo za točenje. 

2.) Ce organ finančnega ali političnega oblastva 
po čigarkoli ovadbi, da toči kdo pijače na drobno v 
lokalu, na trgu, ob cerkveni slavnusti, na sejmu ali 
kjerkoli na drugem kraju, ne ukrene, česar je treba, 
da se ta oseba izsledi in da se ji. prepreči protizako
nito točenje pijač na drobno, se kaznuje po členu 56. 
zakona o taksah v denarju od 30 do 500 dinarjev, 
poleg tega pa jo odgovoren za škodo, če se taksa in 
kazen ne moreta izterjati od obdolženca. Nastala 
škoda se prizna državi z odločbo o kaznovanju do
tičnoga organa. 

člen 25. 

Vsi ostali postopki katerekoli osebe, ki bi ob
toževali pravilno odmerjanje ali pobiranje te takse, 
kakor tudi vsa druga dejanja, ki nasprotujejo tem 
predpisom, se kaznujejo v denarju od 10O do 2000 
dinarjev, točilcu pijač pa se sme poleg te kazni tudi 
odvzeti pravica. 

Člen 20. . 

1.) Za preiskovanje kaznivih dejanj, ki jih učinijo 
točilci pijač zoper predpise tega pravilnika, so pri
stojne sreske uprave finančne kontrole. 

2.) Finančni. organ sestavi o vsakem ugotovlje
nem kaznivem dejanju j>opis čina ali zapisnik o de
janju, ga vroči po pristojni poti okrožni finančni 
upravi, bef>grajskeniu davčnemu oddelku ali finančni 
direkciji ter postopa po drugem odstavku člena 60. 
zakona o taksah. Ko se ta popis čina ali zapisnik o 
dejanju vpiše v register kaznivih dejanj pri okrožni 
finančni upravi, beograjskem davčnem oddelku ali 
finančni direkciji ter dobi svojo številko, so vrne 
pristojni sreski upravi finančne kontrole, ki potem 
vodi preiskavo. Ko je stvar zadosti preiskana, se 
vrno okrožni finančni upravi, beograjskemu davčne-

uvažati v našo državo in razširjati v njej italijanski 
humoristični list «II 420», ki izhaja v Firenzi, ker 
pišo in prinaša karikature zoper našo državo in 
Njegovo Veličanstvo kralja. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 26. decembra 1027.; D. Z. br. 10.486. 

davkov pri točenju pijač na samostalnih pristavah, m n oddelku ali finančni direkciji, ki potem izreče 
ki spadajo k mestom in krajem, uvrščenim glede r a z s o d b o ter jo priobči obsojencu. 
piacila takse pod točki a) in b) tar. post, 62 taksne 3.) Zoper razsodbe oblastev prve stopnje je do
tante, ki pa leže daleč od teh mest in krajev, na pustna pritožba v 15 dneh na generalno direkcijo 
prošnjo prizadete osebe, ki se vloži, preden se taksa davkov, katere odločba jo izvršna in polnoveljavna 
odmeri, z obrazloženim predlogom pristojnega financ-'za vsa oblastva in za prizadeto osebo. Pritožbe se 
nega oblastva, da so odmeri taksa po točki c) tar. j izročajo onemu oblastvu, ki je izdalo razsodbo, 
poet 68. taksne tarife. Tej prošnji se morajo priložiti j 4.) Razsodbe izvršujejo finančne uprave, beograj- ' z 

dokazila, kakor je zgoraj navedeno. 4'<i davčni oddelek ali davčni uradi 

Razglas o kurzih listin, 
izdanih na zlato ali inozemsko valuto, 

za č a s od dne 1. do vStetega dne 
3 1 . januarja 1928.* 

Da bi se pravilno pobirale takse po zakonu o 
taksah in pravilno določala pristojnost za aojenje, 
je določil gospod minister za financez odločbo 
I. br. 26.000 z dne 26. decembra 1927., ker se me
njava vrednost listin, izdanih na zlato ali inozemsko 
valuto, proti dinarju, nastopne kurze, po katerih se 
morajo preračunavati na vrednost dinarja vse listine, 
ki s.lovejo na zlato ali inozemsko valuto: 

1 napoleondor Din 2 1 9 — 
1 turška lira » 247-40 
1 angleški funt » 276-80 
1 dolar » 56-75 
1 kanadski dolar . . 
1 zlata neonska marka. 
1 zlati zlot 
1 avstrijski šiling . . 
1 bolg . . . . . . . 
1 pengö 

100 francoskih frankov . 
100 švicarskih frankov . 

56-40 
13-57 
6-35 
8 — 
7-95 
9-95 

•224---
1 0 9 5 — 

Člen 22. 

1.) Če se taksa za pravico točenja pijač, odmer- j 

Člen 27. 

Vse obstoječe obratovalnice, ki že imajo, ko 
jena po pravilno izdanem dovoliln, ne plača o pra- ] stopi v veljavo ta pravilnik, pravico, točiti pijače 
rem ëasn, jo izterja pristojno finančno* oblastvo \ po prejšnjih predpisih, obdrže to pravico: vendar pa 
oksekntivno. j morajo predložiti ob roku prijavo za odmero po 

2.) Prav t o velja za vinogradnik e-točilce, ki imajo ' ? 1 , ' n " 1 8 - t p - a pravilnika, 
pravico, 20 dni brezplačno točiti vino lastnega pri-' 
delka in z lastnega zemljišča, če prekoračijo 20r]novni 
rok, a predhodno n e postopajo po tretjem odstavku 

Člen 28. 

100 italijanskih lir * 3 0 3 — 
100 nizozemskih goldinarjev . . » 2294--— 
100 romunskih lejev » 3 6 — 
100 bolgarskih levov » 42-— 
100 danskih kron , » 1 5 2 2 — 
100 švedskih kron .' » 1514---
100 norveških kron » 1511 — 
100 pezet » 9 5 0 — 
100 drahem » 75-65 
100 češkoslovaških kron . . . » 1 6 8 — 
Ti kurzi morajo veljati za čas od dne 1. do dne 

31..januarja 1928. 
Po teh kurzih se pobirajo tudi luške takse. 

generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 26. decembra 1927.; št. 26.900. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

točke 17.) člena 18. tega pravilnika, t. j . če pred
hodno ne dobe pravilnega, dovolila za točenje. 

Poleg tega se kaznujejo po členu 25. tega pra
vilnika. 

Člen 23. 

1.) Kdor toči pijače na drugem kraju ali v dru
gem prostoru, nego je označeno v listini o podeljeni 

1 pravilnika se 
točarinski pra-

Ob sklicevanju na predpise teg 
nazivlje ta pravilnik: «Pravilnik o 
vici». 

Člen 29. 

Od dne, ko dobi ta pravilnik obvezno moč. pre
stanejo veljati: pravilnik z dne 12. novembra 1923., 
št, 37.884,* za izvrševanje predpisov iz tar. post. 62. 
taksne tarife, vsi predpisi zakonskega člena XXV. iz 

L. š :. 2327. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 15. do dne 2 1 . decembra 1927. 

pravici, učini kaznivo dejanje, ki se kaznuje, če š e p e t a 1899.; gostilniška in kavarniška uredba in njeni 
je zaradi tega prikrajšala redna taksa, poleg plačila dodatki, razen §§ 29. in 30., dodatki k uredbi o go

stilnah in vsi drugi predpisi, ki temu nasprotujejo. 

člen 30. 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah», obvezno moč pa dobi 
deseti dan po razglasitvi.** 

redne takse s trikratnim zneskom prikrajšano redne 
takse. 

2.) Ce se z neupravičeno izpremembo prostora in 
kraja za točenje ne prikrajša redna taksa, se kaz
nuje to postopanje v denarju od 100 do 3000 di
narjev. 

3.) Za neupravičeno točenje pijač je kazen tri
kratni znesek Tedne takse poleg redne takse. Za 
redno takso in za osnovo tej kazni so jemljejo 
vedno, kadar se neupravičeno točijo pijače, naj
manjše taksne stopnje iz one kategorije, ki ji pri
pada kraj, odkoder je krivec. 

Za neupravičeno točenje pijač v tem zmislu se 
ne smatra, če kdo, ki nima otvorjene obratovalnice, 
slučajno proda pijačo lastnega pridelka in z lastnega 
zemljišča v količinah, manjših od onih, ki so ozna
čene v točki 3.) člena 3. tega pravilnika; ampak to 
se smatra za nerednost, ki se kaznuje po členu 25. 
tega pravilnika. Prav tako je postopati z osebo, ki 
nima otvorjene obratovalnice in se tudi ne bavi s 
točenjem pijač, ki pa odstopi od svoje slučajno za
tečene količine pijač konra drugemu za denar največ 
pet litrov, in sicer samo, če d o takrat ni odgovar
jala za ta kazniva dejanja ali za tihotapstvo. 

S r e z 5-3 

2-S 
•63 ÎÎ 

L 

Razglasi osrednje vlade. 
List, ki ga je prepovedano uvažati in 

razfiirjati.*** 
Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 

br. 10.486 z dne 24. decembra 1927., je prepovedano, 

* Uradni list z dne 31. decembra 1923., št, 378/116. 
** Ta pravilnik (z dne 30. junija 1925., št. 48.381 

[prvotni]), je stopil v veljavo dne 30. julija 1925., 
obvezno moč pa je dobil dne 9. avgusta 1025. 
*** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo

venaca» z dne 29. decembra 1927., št. 296. 

Skupina tifuznib bolezni. 
Črnomelj. . . 
Krško . . . . 
Laško . . . . 
Ljubljana, srez 
Logatec . . . 

1 
4 
6 
1 

11 
Skupaj 23 17 

Skrlatinka. — Scarlatina. 
Brežice j 25 
Kočevje . . . . 
Krško 
Laško 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

Skupaj 

25 
1 

30 
7 
1 

10 
15 
3 

92 

8 

4 

, 
2 

14 

1 
, 
5 
1 

i 7 

15 

| 32 
1 1 
1 29 
! e • 
1 1 
1 » ! 8 
i- 3 i 
1 91 | 

Brežice . . 
Krško . . . 
Novo mesto 

Ošpice. — Morbilli. 
1 

Skupaj 
1 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 31. decembra 1927., št. 298. 

.,*.•..*,.•» K . ...» „^;:*••' 



1 1 Letnik X. 

Sr ez 
2-5 
•o — E Si 

сл o 

o ^ 

Davlca. 

Brežice 
Kastsv 
Krško . . . . . . 
Ljubljana, srez . . 
Ljubljana, mesto . 
Novo mesto . . . 

Skupaj . 

Diphterla et Croup. 

3 
3 
4 

11 ! u 

Laško 
DuSljlvl kašelj. — Pertussis. 

. . . . | 1 | . | 1 | 

E 298/27—5. 1 
Dražbeni oklic. 

Dne 16. j a n u a r j a - 1 9 2 8. ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
a) zemljiška knjiga Vrhpolje, vi. št. 95 (hiša z mli
nom, žago, gospodarskimi poslopji in zemljišči v iz
meri 50.017 m2), b) zemljiška knjiga Sv. Andrej, vi. 
št. 2 (hiša z gospodarskimi poslopji in zemljišči v 
izmeri 21.423 m2 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Metliki, 
dne 12. decembra 1927. 

Sen. — Erysipelas. 
Brežice . . . . 
Kranj 
Krško 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 

Skupaj 

3 
3 
1 

2 
1 

1 

1 
• 
1 

1 
1 
1 
• 

10 3 10 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 
Brežice i- 1 I . j . I 
Ljubljana, mesto . i 1 | . | 1 

Skupaj 2 I 1 1 

Vnetje hrbteničnega mozga. — Polyoinyelitis acuì a. 

Kamnik | 1 | . | . | . | 1 

V L j u b l j a n i , dne 28. decembra 1927. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti 

dr. Mayer s. r. 

E 407/27—14. 33 

Dražbeni oklic 
Dne 1 9 . j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

Cenilna vrednost: ad a) 82.525' Din 20 p, ad b) podpisanem sodišču v sobi št. 4 ^ J » ^ ^ * ° " 
15.646 Din; najmanjši ponudek: ad a) 46.400 Din, zemljiška k n J I g a Bratonec.ce, v st. 198 (enonad-

i n m 441 туп ' stropna hiša na Sejanci st, 7, sezidana za trgovino). 
Po d r a S i po'vložkih se izkliče celotno posestvo! Cenilna vrednost: 25.906 Din; najmanjši ponu-

skupno; obvelja pa ona dražba, ki doseže ugodnejši d e k ^ - £ ^ м ^ ^ d n t f b e > . , o g l a s i t i p r i 

" S a v i c e , ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti p r i ' sodiS™ najpozneje pri dražbenem naroku pred za-
sodišču na pozneje pri dražbenem naroku pred za- е е Љ о т dražbe sicer bi se ne mogle več u v e l j a v i t 
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati S*fo nepremičnin v škodo zdražitelja, k l je ravnal 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal, v ^ Д 1 ^ ^ ^ ^ ^ , r a ž b e n i o k ] i ( . и j e 

nabit na uradni deski tega sodišča. v dobri veri. 
Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 

nabit na uradni deski tega sodišča. 
Okrajno sodišče na Brdu, oddelek II., 

dne 9. novembra 1927. 

E 786/27—11. 

Dražbeni oklic 
Dne 1 3 . j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 11 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Stara vas-Videm, vi. št, 30 

sv 

Okrajno sodišče v Ormožu, 
dne 2. decembra 1927. 

E 2159/27—10. 19 

Dražbeni oklic. 
Dne 1 3 . j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 

•podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za davčno občino Slatino, 
vi. št. 104. 

Cenilna vrednost: 17.329 Din 50 p; vrednost pri-
(hiša. svinjak, gospodarsko poslopje z vrtom in t e k l i n : 320 Din; najmanjši ponuđek: 11.766 Din 34 p 

.-.. .._„i::s,.„ i.„;;„.. o ( „. i ^»A „i st i 44 p r a v i c e , ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za-

I četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

gozdom), in zemljiška- knjiga Stari grad, vi. št. i54 
(vinograd in pašnik). 

Cenilna vrednost: 12.434 Din 14 p; najmanjši po
nudek: 8290 Din. i J glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri : v d o b r j v e r i > 

R i f i l a c i CnrìÌQP Ìli Odrinili n h l a c t o i / а 0 с И § б и najpozneje pri dražbenem naroku pred za-j Drugače Pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
ПООјШО! ÒUUIòli HI- ÒUUIIIII UUIdòlCV, g , , t k o m d r a ž b e ? s i c e r b i s e n e m 0 g i e v e c uveljavljati ; n a b i t n°a „ ^ „ j d e s k i t e g a s o d i g c a . 

slede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
S 1/27-54, 

Odprava konkurza. 
96 

Prezadolženka.: firma L u d o v i k i n K a t a -
r i n a J u n g e r, prcka.jcvalnica v Zavodni pri Celju. 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 
S 1/27—3 o imovini te prczadolžeukc, je po § 139. 
k, r. odpravljen, ker je "bila vsa masa razdeljena. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 21. decembra 1927. 

v dobri veri. 
Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 

nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek III., 
~dnc 28. novembra. 1927. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 25. novembra 1927. 

E 1137/27—7. 

Dražbeni oklic 

S 4/26-

Odprava konkurza. 
97 

Prezadolženec: Franc B r i n o v e c v "Višnji gori. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

ß 4/26 o prezadolženčevi imovini, je po § 139. k. r. 
odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Novem mestu, 
oddelek II., 

dne 30. dqcembra 1927. 

Dne 1 6 . j a n u a r j a 1 9 2 ' 8 . ob pol desetih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Domžale, vi. št, 304 (hiša v 
Domžalah št. 34 z gospodarskim poslopjem, vrtom 
in njivo). 

Cenilna vrednost: 97.000 Din; najmanjši ponu
dek: 51.333 Din. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 
dne 18. novembra 1927. 

; E 2341/27—10. 20 

Dražbeni oklic. 
| Dne 2 0. j a n u a r j a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

10 podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremič-
: nin: zemljiška knjiga za davčno občino Veliki Okič, 
• a) vi. št. 77, b) ideelne polovice vi. št. 81 in c) ideelne 

polovice vi. št. 153. 
Cenilna vrednost: ad a) 4430 Din 50 p, ad b) 

2511 Din 10 p, ad c) 2989 Din 10 p; vrednost pri-
teklin: ad a) 700 Din; najmanjši skupni ponudek: 
7087 Din 50 p. 

i Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
isodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za 

25 

E 1180/27. 

Oklic. 
93 

^ č e t k o m dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
I glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
i v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 28. novembra 1927. 

I 

Ivanu K o 1 e n c u, posestniku iz Gornje Bistrice, 
jo vročiti v izvršilni stvari Franca Čeha, posestnika 
v Nedelici, sklep z dne 20. decembra 1927., opr. št. 
E 1180/27—1, s katorim so je dovolila prisilna 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga za katastralno 
občino Bistrico, vi, št. 53, 54, 485, 853 in 86.1. 

Ker je sedanje bivališče Ivana Kelenca neznano, 
se mu postavlja za skrbnika dr. J a n k o Leskovec, 
odvetnik v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 20. decembra. 1927. 

22 

. E 635/27—6. 

i Dražbeni oktic. 
Dne 19 . j a n u a r j a 1 9 2 8. ob devetih'bo pri 

j podpisanem sodišču v sobi št, 2 dražba nepremičnin 
! zemljiška knjiga Dobležiče, vi. št. 53. • -g 593/27 Ц 

Cenilna vrednost: 14.992 Din 35 p (po odbitku ' n , , . 1 1 . 
preživitnih pravic Urše Štusove 6892 Din 35 p); 1 u r a z o e n i o m i t . 
vrednost priteklin: 120 Din; najmanjši ponudek:] Dne 1 9. j a n u a r j a 1 9 2 8. ob devetih bo pn 
4675 Din. podpisanem sodišču v sobi št. 26 dražba nepremič-

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri nin: zemljiška knjiga Bohinjska Bistrica, vi. št. 29 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za- (hiša št. 26 na Bohinjski Bistrici z mlinom in gospo-
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati darskim poslopjem, 3 gozdne parcele in solastnin-
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal ske pravice) 

N.c I 248/27-^-3. 92 3—1 

Amortizacija. 
^ Na_ prošnjo Franca T r i 11 e r j a, posestnika v 

Virmašah št, 38, se uvaja postopanje za amortiza
cijo nastopne vložne knjižice, ki jo je prosilec baje 
izgubil: Vložna knjižica Okrajne hranilnice in poso
jilnice, r . z . z n. z. v Skofji Loki, št. 4912 na ime: 
Marija Trillerjeva iz Vinnag št. 38 in z vlogo, ki je 
znašala dno 1, januarja 1927. 790 Din 28 p. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne 
24. decembra 1927., ker bi se sicer po tem. roku 
izreklo, da je vložna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Škofji Loki, oddelek I., 
dne 28. decembra 1927. 

v dobri veri. 
Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 

nabit na uradni deski tega sodišča. 
Okrajno sodišče v Kozjem, 

dne G. decembra, 1927. 

E 484/27—12. 16 
Dražbeni oklic 

Dne 1 2 . j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob osmih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 20 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za katastralno občino Hrast, 
vi. št. 19, in zemljiška knjiga za katastralno občino £ 6 6 2/27 22, 
Bušinjo vas, vi. št. 228. 

Cenilna vrednost: 18.505 Din; najmanjši ponu 
dek: 12.237 Din 

Cenilna vrednost: 23.850 Din; vrednost priteklin: 
240 Din; najmanjši ponudek: 15.900 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki j t 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 22. novembra 1927. 

94 

Sklep. 
.. yu.L,.,, u , u . i V izvršilni stvari Marka Lipovška zoper Fran-
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri četa iS e r s e n a se po §§ 39., št, 6, in 200., št. 3, 

sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za- izvršilnega reda ustavlja rlražbeno postopanje glede 
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati nepremičnin: vi. št. 557, katastralna občina Sevnica, 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal vi. št. 115 in 338, katastralna občina Žigarski VTh. 
v dobri veri. I vi. š t 151, katastralna občina Brezovo, polovico 



P^t^SSljJJJWBÇS^t •"ЧВЈЈ?*™- Ч!Т; JU J ^ Ç ^ ^ ^ ^ r e Р Г 

12 Letnik X. 

vi. št. 44, katastralna občina Bianca, in vi. št. 159, 
katastralna občina Brezovo, ki ga je dovolilo pod
pisano sodišče s sklepom z dne 14. septembra 1927., 
opr. št. E 662/27—2. 

Za zgoraj označeno izvršljivo terjatev se ne sme 
dovoliti nova dražba, dokler ne poteče od te usta
vitve pol leta. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek II,. 
dne 23. decembra 1927. 

Popolni razglas o licitaciji je bil objavljen v 
Uradnem listu 116 z dne 16. novembra 1927. 

Gradbena sekcija v Celju, 
dne 27. decembra 1927. 

St. 2581/C. 2755 3—3 
Razglas o licitaciji. 

E 692/27—5. 

Sklep. 
95 

V izvršilni stvari Blaža Jerička zoper Ano K o r-
d e 1 j e v o in Jožeta K o r d e 1 j a se po §§ 39., št. 6, 
in 200., št. 3, izvršilnega reda ustavlja dražbeno po
stopanje in prisilna uprava glede nepremičnin: vi. 
št. 26, katastralna občina Šedum, ki ju je dovolilo 
podpisano sodišče s sklepom z dne 1. septembra 
1927., opr. št. E 692/27. 

Za zgoraj označeno izvršljivo terjatev se ne sme 
dovoliti nova dražba, dokler ne poteče od to usta
vitve pol leta. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek II,. 
dne 23. decembra 1927. 

Razglasi raznih uradov in oblastev, 
St. 8879/1. 73 

Razglas. 
Z a d r u ž n i k r e d i t v K r a n j u, r. z. z o. z., 

Podpisana gradbena sekcija razpisuje p r v o 
j a v n o p i s m e n o l i c i t a c i j o z a t l a k o 
v a n j e in v z d r ž e v a n j e d o v o z n i h c e s t 
k c a r i n a r n i c i n a B o h i n j s k i . B i s t r i c i , 
ki se bo vršila dne 17. j a n u a r j a 192 8. v pi
sarni podpisane sekcije. 

Podrobni razpis glej v Uradnem listu 129 z dne 
28. decembra 1927. 

Popravek k prvemu razglasu. 
Zadnji odstavek je neveljaven ter se nadomešča 

z nastopnim odstavkom: 
Glede železnobetonskega mostu, ki ga je izvršiti 

v tiru dovozne ceste, mora vsak ponudnik imeno
vati že pri licitaciji pooblaščenega inženjerja kot 
tehnično odgovornega izvršitelja. 

Gradbena sekcija v Kranju, 
dne 23. decembra 1927. 

Št. 10.009/1—1927. 75 
Razglas. 

Alojziju W u t t o j u , gozdarju v )>. v Zgornjem 
Radvanju, je bil z odlokom okrožnega rudarskega 
urada v Celju dovoljen prostosled rude na parcelah 
št, 391/121, 391/119 in 391/120, katastralna občina 
Radvanje. 

Prostosledno znamenje je po § 25., odnosno § 22., 
pravilnika k občemu rudarskemu zakonu: br. 3651, 
Tom. I I , pag. 207. 

V M a r i h o r u, dne 20. decembra 1927. 
Sreski poglavar v Mariboru, desni breg: 

Poljanec s. T. 

Št. 2220. 82 3—1 

Razglas o prvi javni ustni licitaciji za do
bavo gramoza za mežiške deželne ceste. 

Na podstavi predpisov zakona o državnem ra-

uživa po naredbi gospoda ministra za finance z dne ? u ^ s t " „ P ° , " ^ ST*fe™J?rekc4e 7 
25. doTerabra 1923., br. 43.322 (Uradni list z dne Ljubljam št. 9570 z dne 23. decembra 1927. razpisuje 
7. januarja 1924., št. 3/1), oprostitev od plačevanja gradbena sekcija v Mariboru javno ustno licitacijo 
taks, navedenih v tej naredbi, izza dne 25. decem
bra 1927. za čas, dokler veljajo sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 21. decembra 1927. 

80 St. 1520/27. 

Objava. 
Gospod dr. Franjo M a c a r o 1, odvetnik v Mari

boru, je naznanil podpisanemu odboru sub pr. 31 ./12. 
1927., da se v treh mesecih preseli s svojo pisarno 
v Konjice. 

V L j u b l j a i n i , dne 3Ldecembra 1927. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik dr. D. Majaron s. r. 

D. š t 96.865/27. 81 

Nabava telegrafskega in telefonskega 
materiala. 

Direkcija pošte in telegrafa v Ljubljani razpisuje 
prvo pismeno dražbo za dobavo mikrotelefonskih 
dele v, varoval, vrvic za aparate in centrale, instru
mentov, zvoncev, telegrafskega in baterijskega ma
teriala in telegrafsko-telefonskega gradbenega in in
stalacijskega materiala. 

Dražba bo dne 10. f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob 
11. uri pri podpisani direkciji (soba št. 42). 

Jamčevina (5,%, za inozemce 10%) se mora 
položiti najkesneje do 10. ure na dan dražbe pri 
pomožnem uradu podpisane direkcije (soba št. 41), 
kjer se lahko vpogledajo in kupijo tudi pogoji. 

Direkcija pošte in telegrafa v Ljubljani 
(Sv. Jakoba trg št. 2), 
dne 30. decembra 1927. 

S t 1935. 2757 3—2 

Razglas o ofertni licitaciji za rekonstruk
cijo prepušta v km 83.2 in za gradnjo 
opornega zida v km 50.2 Trojanske državne 

ceste. 
Ker prva ofertna licitacija glede rekonstrukcije 

prepušta v km 83.2 in gradnje opornega zida v 
km 50.2 Trojanske državne ceste, ki se je vršila po 
nalogu gradbene direkcije v Ljubljani z dne 31. ok
tobra 1927., št. 8748, dne 27. decembra 1927., ni 
uspela, se razpisuje ponovna ofèrtna licitacija. 

Ta licitacija ee bo vršila v s o b o t o d n e 
2 1 . j a n u a r j a 1 9 2 8. ob enajstih v pisarni grad
bene sekcije v Celju. 

za dobavo gramoza za mežiške ceste, ki se bo vršila 
dne 6. f e b r u a r j a 1 9 2 8. n a P r e v a l j a h v 
A h a č e v i g o s t i l n i z z a č e t k o m o b d e 
v e t i h . 

Dobava gramoza je proračunjena: 
1.) Za cesto od. Dravograda do Meže-državne 

meje: 
od km 0—5 v. skupnem znesku . . °\ 21.600 Din 

(desotodstotna kavcija: 2160 Din); 
od km 5—11.5 v skupnem znesku . . 35.200 Din 

(desotodstotna kavcija: 3520 Din); 
od km 11.5—19.847 v skupnem znesku 9.000 Din 

(desotodstotna kavcija: 900 Din). 
2.) Za cesto od Poljane do Crne: 

od km 0—1.5 v skupnem znesku . . 16.000 Din 
(desetodstotna kavcija: 1600 Din); 

od km 1.5—4.5 v skupnem znesku . . 32.000 Din 
(desotodstotna kavcija: 3200 Din); 

*sod km 4.5—12 v skupnem znesku . . 63.000 Din 
(desotodstotna Kavcija: 6300 Din). 

Skupaj . . 177.000 Din 
Licitacija se bo vršila po posameznih progah. 

Dražitelji morajo predložiti prod začetkom licita-
cijski komisiji dokaz o vplačani kavciji in potrdilo 
pristojnega davčnega urada, da so plačali vse za
padle davke. 

Kavcije se polagajo po predpisih člena 88. za
kona o državnem računovodstvu v znesku 10 % pro-
računjene vsote za vsako posamezno progo, kakor 
je zgoraj navedeno, pri davčnem UTadu, v čigar 
področju ima dražitelj redno bivališče, in sicer od 
dne, ko se objavi ta razglas, najpozneje pa do za
četka licitacije. 

Natančni pogoji dobave so na vpogled: 
1.) pri gradbeni sekciji v Mariboru; 
2.) pri cestnem nadzorništvu za mežiške deželne 

ceste v Slovenjgradcu; 
3.) pri sreskem poglavarju na Prevaljah; 
4.) na dan licitacije eno uro pred začetkom jav

nega licitiranja pri komisiji. 

Gradbena sekcija v Mariboru, 
dne 30. decembra 1927. 

St. 24/n. 86 2—d 
Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava 200 m trifaznega zemnoga 
bakrenega kabla. 

Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 14. j a 
n u a r j a 1 9 2 8» ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 2. januarja 1928. 

Razne objave. 
7 4 Kranjska industrijska družba. 

Glavna skupščina delničarjev je sklenila; dne 
30. decembra 1927., izplačevati na kupon za po
slovno leto 1926./1927, dividendo v znesku 

D i n 10-5 0 z a v s a k o d e l n i c o . 
Izplačevanje bodo vršili, pričenši z dnom 2. ja

nuarja 1928., ti-le denarni zavodi: Kreditni zavod 
za trgovino in industrijo v Ljubljani, Allgemeine 
österreichische Boden-Credit-Ansta.lt in österreichi
sche Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe na Du
naju, Banca Commerciale Italiana v Trstu in Credito 
Industriale di Venezia v Benetkah. 

Upravni svet 
Kranjske industrijske družbe. 

83 Prodaja tvornice. 
Jugoslavenska industrija ulja i boja, d. d. u 

Ljubljani (hiša Jadransko - Podunavske banke v 
Ljubljani, Šelenburgova ulica št. 7), proda po 
sklepu občnega zbora z dne 9. decembra 1927. iz 
proste roke vse nepremičnine, tvorničtfo naprave in 
vse premičnine kot celoto. Interesenti si lahko vse 
te objekte ogledajo na licu mesta (v Dolu pri Ljub
ljani) dne 14. j a n u a r j a 1928. , pismene po
nudbe pa morajo predložiti podpisanemu uprav
nemu odboru najkesneje do dne 2 0. j a n u a r j a 
1 9 2 8. ter obenem položiti kot kavcijo 10% 
ponujene kupne vsote. 0 ponudbah bo sklepal občni 
zbor delničarjev. Ponudnik, ki se mu inrotje proda, 
mora plačati kupnino takoj v gotovini. 

V L j u b l j a n i , dne 2. januarja 1928. 
Upravni odbor. 

76 3—1 Poziv upnikom. 
Upniki Z a d r u ž n e g a s k l a d i š č a za na'-

b a v o i n v n o v č e v a n j e v Ž i r e h, r. z. z o. z. 
v likvidaciji, se po § 40. zadružnega zakona poziv-
ljejo, naj priglase morebitne terjatve. 

Likvidatorja. 

Naročnina 
za 

„Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti*4 

znaša za kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev: 
mesečno io Din, 
četrtletno 30 Din, 
pokletno 60 Din, 
vseletno 120 Din. 

Naročnina se mora plačevati vedno n a p r e j . 
Kdor lista ne namerja več naročiti, naj to na

znani t a k o j pismeno ali ustno upravništvu v Ljub
ljani, Miklošičeva cesta št. 16, ter pošlje obenem 
morebiti še neporavnano naročnino. 

Na reklamacije posameznih morda neprejetih 
kosov lista se ozira upravništvo samo deset dni po 
izdaji lista; pozneje reklamirane kose pa pošilja, če 
so še v zalogi, samo proti plačilu. 

Vsaka izprememba naslova, pošte i. dr. naj se 
upravništvu n e m u d o m a javi. 

Naročnina naj se pošilja pod naslovom, na kate
rega se list prejema, ne pa pod imeni upravništvu 
neznanih oseb ali firm. 

Neporabljene ali preostale položnice naj se vrnejo 
upravništvu kot tiskovina. 

Odgovorni urednik: Anton Fnntek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani 

:.::l'Ê 



P o š t n i n a p lačana v gotovini. 

2. V Ljubljani, dne 5. januarja 1928. 
./ s 

/ 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a : 
Razglasi osrednje vlade. — Razglasi velikega župana mariborske oblasti. — Razglasi sodišč In sodnih oblastev. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. , 

Razglasi osrednje vlade. 
Cenovnik, 

po katerem se mora vrfiti zavarovanje vaiate 
•b izvozu blaga po člena 16. pravilnika o pro
meta z devizami in valutami z dne 23. septem

bra 1921.* 
Ve^a od dne 1. do dne 15. januarja 1928. 

"ž 

24 

25 

Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov Količina Cena 

v dinarjih 

PSenica, natovorjena 
na postajah v Srbiji In Bosni 
In na ostalih postajah . . . 

Rž 
Ječmen 
Oves 
Koruza nova 
Koruza posušena In stara . . 
Bela moka za luksusno pecivo, 

zdrob 
Bela moka za luksusno pecivo 

fitO. . . 
Bela moka. za luksusno pecivo 

š t 2 
Krušna moka š t 4 In 5 . . . 
Črna moka št. 6 
Črna moka št. 7 
Obloda 
Otrobi 
Koruzna moka 
Fižol 
Konji za klanje 
Konji težki za vprego (slovenski) 
Konji lahki za vprego . . . . 
Konji lahki do dveh let starosti 
Konji hribovski mali (Južne 
.Srbije) 
Žrebeta do enega leta starosti 
Osli 
Mezgi : • • • 
Krave : 

velike 
male, gorske 

Voli, biki: 
par do 700 kg 

» od 700 » do 900 kg . 
» » 900 » navzgor . . 

Teleta: 
do 30 kg . 
od 30 do 70 kg . . . . . . 

Ovni 
Jagnjlčl in kozllčl 
Prašiči: 

par do 140 kg . . . . . . 
. od 140 do 220 kg . . 
> » 220 kg navzgor . . 

Koze 
Mast 
Suho svinjsko meso (rebrca) . 
Salame turistovske (poletne) . 
Salame (zimske): 

Iz debelo razsekanega mesa 
Iz drobno razsekanega mesa 

Slanina nasoljena . . . . . . . 
Slanina sirova . . . . . . . . 
Slanina povojena . . . . . . 
Onjatl . . . 
Zaklani prašiči razpolovljenl . 
Svinjsko meso sirovo . . . . 
Ooveje meso sirovo . . . . 
Ovčje meso sirovo 
Jagnječje meso sirovo . . . 

, Domača klobasa (mesena) . . 
Krvave, Jetrne klobase. . . . 

100 kg 
100 . 
100 • 
100 » 
100 . 
100 » . 

100 » 

100 » 

.100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 • 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
vsak 

vsako 
vsak 

vsaka 
> 

vsak 
» 
» 

vsako 
» 

vsak 

vsaka 
100 kg 
100 » 
100 » 

100 » 
100 » 
100 .» 
100 » 
100 » 
100 > 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 »' 
100 » 
100 » 

300 
270 
250 
250 
200 
230 

430 

420 

410 
380 
320 
250 
180 
170 
220 
370 

1.000 
3.600 
2.500 
2.000 

1.600 
1.500 
900 

1.800 

3.000 
1.200 

2.600 
3.200 
4.p00 

500 
700 
150 
70 

700 
1.400 
i.700 
200 

2.000 
1.800 
1.700 

3.500 
4.500 
1.800 
1.700 
1.800 
3.000 
1.600 
1.400 
1.200 
1.2O0 
1.500 
1.600 
600 
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Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov Količina 

45 

51 
52 
53 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

71 

72 

73 

74 

75 

Bohi slanine: 
stisnjeni 
nestisnjenl 

Kozje meso nasoljeno . . . . 
Notranjščina glave, debela koža 
Suha čreva (1 lopta = 100 sež-

njev = I '/, kg) 
Osoljena čreva 
Suhi slepiči, suhi sečni mehurji 

itd., svinjski In goveji . . . 
bušak Iz 

Koža goveja sirova 
Koža kravja sirova 
Koža Junčja sirova 

Južne Srbi
j e in Bosne' 

20»/, 
ceneje 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata I Slovenaca i 
z dne 30. decembra 1927., š t 297. 

Koža telečja sirova 
Koža jagnječja 
Koža kozlovska 
Koža ovčja 
Koža kozja 
Koža zajčja 
Koža dehorja 
Koža jazbečja 
Koža divje mačke 
Koža volčja . . . . . . . . 
Koža lisičja 
Koža kunja 
Koža sobolja 
Koža vtdrna 
Koža goveja suha 
Koža konjska suha 
Slive suhe , 0/,i, vložene v vre

čah 
Slive suhe M / , „ vložene v vre

čah 
Slive suhe •»/,„ (stotinke), vlo

žene v vrečah. . . . . . . . 
Slive suhe , , 0 / i M (uzanca), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe ' "/,«, vložene v vre

čah 
Slive suhe (merkantilne), vlo

žene v vrečah . . . . . . 
Silve suhe (etuirane), vložene 

v zabojih netto 
Slive suhe brez koščlc. . . . 
Suhe hruške 
Suha jabolka 
Konservlrano sadje: 

s sladkorjem . 
brez sladkorja 

Pure žive 
Oosl žive 
Race žive 
Kokoši žive 
Pure zaklane 
Oosi zaklane 
Race zaklane 
Kokoši zaklane 
Jajca sirova (zaboj s 1440 

jajci) 
Konoplja v povesmlh (sirovo 

predivo) 
Predivo 
Tulje (odpadki od prediva). . 
Drva: 

odpadki pod 10 cm v premeru 
razklana polena in okrogla 

polena 
Lesno oglje 
Lesno oglje (odpadki — prah) 
Stavbni les jelkov In smrekov, 

razžagan (deske, letve, kolci, 
plohi, grede) 

Stavbni les Jelkov, obtesan (gre
d e ) , ^ •/, do " / M 

Stavbni les Jelkov, okrogel (ja-
dreniki, koli za hmelj, Un
tene = drogi za brodove): 

100 kg 
100 
100 
100 

100 
100 

100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
vsaka 

Cena 
v dinarjih 

100 kg 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
100 
100 
100 

100 
100 
vsaka 

100 kg 
100 » 
100 » 
100 » 

zaboj 

100 kg 
100 * 
100 » 

10.000 kg 

10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 

m" 

100-
800-
700-
200-

1.800-
100-

700-

1.400-
1.400-
1.400-

2.800-
3.000-
5.000-
2.500-
2.500-

15-
80 ' 
50-
50-
80-

120-
600-
500 
400-

4.500-
2.600-

"81 
os — 

800 • — 1 | 

700- — 

470 •— 

3 0 0 - -

2 7 5 - — 

270-— 

• 
630 
150 
100 

2.000 
1.000 

40 
50 
20 
15 

1.500 
1.500 
1:500 
1.500 

1.000 

20 
500 
300 

1.300 

1.800 
7.000 
1.000 

450-

250-

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov Količina Cena 

v dinarjih 

98 
99 
100 

101 
102 

103 

1104 
1105 

106 
|107 

J108 

109 
110 

m 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
|120 

!l21 
i 
jI 22 
;i23 
1124 

do 25 cm srednjega pre
mera 

preko 25 cm srednjega 
premera 

Stavbni les borov, razžagan . 
Stavbni les borov, obtesan . . 
Stavbni les bukov, razžagan, 

obtesan in okrogel (hlodi): 
oparjen . . 
neoparjen 

Stavbni les hrastov, razžagan 
Stavbni les hrastov okrogel 

(hlodi) 
Hrastovi pragi: 

1-60 do 2-20 . . . . . . . 
2-50 do 2-70 
specialni 

Pragi bukovi 
Stavbni les, razžagan, orehov 

in drugih plemenitih dreves 
Stavbni les lipov 
Stavbni les, razžagan, brestov, 

jesenov In javorov . . . . 
Stavbni les brestov, jesenov In 

javorov v krljlh 
Doge (1 vedro = 80 kg) . . 
Telegrafski drogi, od 7 do 9 m 

dolgi 
Cement Iz Srbije 
Cement beočlnski 
Cement hrvatski In slovenski 
Cement dalmatinski 
Bavkslt (dalmatinski) . . . . 
Kaškavalj 
Opij (afion) 
Hmelj iz leta 1927 
Hmelj Iz leta 1926 
Suhi svilni mešički iz Južne 

Srbije 
Suhi svilni mešički iz ostalih 

krajev 
Perje novo 
Perje fino 
Perje staro 

m' 

vsak 

m* 
vsak 

m* 

vedro 

vsak 
10.000 kg 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 

100 kg 
1 kg 

100 kg 
100 » 

100 » 

100 » 
1 » 
1 » 
1 » 

200-— 

350--
700-— 
350--

550-— 
2 7 0 - -
8 0 0 - -

360--

3 0 - -
45-— 

1.300-
3 0 - -

1.200--
7 0 0 ' -

9 0 0 - -

700--
7 0 - -

40-— 
3.800-— 
3.800 •— 
3.800*— 
3.500 •-

200--
2.500- — 

800- — 
2.500 •— 
1.500--

10.000--

7.000 • — 
50-— 

1 0 0 -
40-— 

* Za vsakih 100 kg 100 dinarjev draže nego za slive 
v vrečah. 

P r i p o m b a : Pooblaščene banke se opozarjajo, 
da morajo ob izdajanju potrdil toßno vpisovati 
vrsto blaga in količino ter se s t r o g o ravnati po 
cenah, označenih v tem cenovniku, nadalje označe
vati državo, v katero se blago izvaža, pri lesenih 
predmetih pa poleg kubičnega metra označiti še težo 
kubičnega metra. 

Ko se izdajajo potrdila na tujo valuto, se iz
vršuje obračunavanje po srednjem borznem kurau 
onega dne, ko se potrdilo izda. 
' Obmejne carinarnice morajo ob pregledu in oca-
rinjanju blaga paziti na to, ali se blago, označeno v 
potrdilu, ujema z blagom, ki se izvaža. Ce so v istem 
železniškem vozu razne vTste blaga ali razne kvali
tete istega blaga, se mora priložiti tovornemu listu 
tudi točna specifikacija blaga. Ce je v potrdilu ka$ 
nepravilnega, naj ga pošljejo s svojimi pripombami 
vred generalnemu inspektoratu, ne da bi se blago 
zadrževalo od izvoza. 

Potrdila o zavarovanju valute, izdana po poobla
ščenih bankah, veljajo dva meseca dni od dne, k o 
se je potrdilo izdalo, do dne, ko se blago vtoyori. 
Za^ dokaz o dnevu vtovoritve služi žig odpošiljalne 
(vt'ovarjalne) postaje na tovornem listu. Ce so v po^ 
trdilih označene cene višje nego v cenovniku dotifi-
nega polmesečja, taka potrdila veljajo; če p a so 
nižje, naj se pošlje potrdilo generalnemu inspekto
ratu v nadaljnje poslovanje, ne d a bi se blago zar 
drževalo od izvoza. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
' v Beogradu, 

dne 27. decembra 1937.; I. br. 27.000. 

UÉ&ÌA4Ì&'-) . %Ш&^Ш*аа*&&> :-:đi ^ШаШкХ; 
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St. 11.196. 87 3—1 
Natečaj. 

Pri kontroli mer v Beogradu, odnosno pri od
seku za mere v ministrstvu za trgovino in indu
strijo, je popolniti službeno mesto s t r o j n e g a 
a l i e l e k t r i š k e g a i n ž e n j e r j a v I. kate
goriji. 

Reflektanti naj pošljejo svojeročno spisano 
prošnjo, opremljeno s prilogami po členu 12. urad
niškega zakona, ministrstvu za trgovino in indu
strijo (odseku za mere) najkesneje do dne 1. f e 
b r u a r j a 1 9 2 8 . 

Iz ministrstva za trgovino in industrijo 
(odseka za mere) v Beogradu, 

dne 25. decembra 1927. 
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Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek II., 
dne 16. novembra 1927. 

E 794/27—9. 

Dražbeni oklic. 

Letnik X. 

Proživitne pravice so cenjene na 9000 Din. 
Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadi j : 2246 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 10. decembra 1927. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

Vet. br. 51/1. 

Izkaz o stanja živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 2. januarja 1928. 
O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Šmarje pri Jelšah: Lastnic (Lastnic 1 dvorec). 

S t e k l i n a . 
Celje; Griže (Zabukovca 1 dvorec). Ptuj: Cir-

kovci (Spodnje Jablan je 1 primer). 

S v i n j s k a k u g a . 
Celje: Braslovče (Braslovče 3 dvorci, Parižlje 

1 dvorec, Spodnje Gorče 2 dvorca), Žalec (Zgornja 
Ložnica 1 dvorec). Čakovec: Vratišinec (Vratišinec 
14 dvorcev). Maribor, desni breg: Cinžat (Cinžat 
1 dvorec), Orehova vas (Orehova vas 2 dvorca). 
Ptuj- Središče (Središče 5 dvorcev). Slovenjgradec: 
Šoštanj (Šoštanj 3 dvorci), Št. Janž pri Velenju 
(Št. Janž 1 dvorec). 

Č e b e l n a g n i l o b a . 
Ptuj: Hlaponci (Hlaponci 1 dvorec), Sv. Lovrenc 

v SIovenskDi goricah (Mostje 1 dvorec). 
V M a r i b o r u , dne 2. januarja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr.Rajar s.r. 

Dne 27. j a n u a r j a 1 0 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 11 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Drenovec, vi. št. 2 (hiša z go
spodarskimi poslopji in 33 zemljiškimi parcelami). 

Cenilna vrednost: 101.872 Din; vrednost prite-
klin: 6550 Din; najmanjši ponudek: 67.914 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki jfl 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek III, 
dne 13. decembra 1927. 

E 519/27. " 1 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 3. j a n u a r j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Odranci, vi. št. 729. 

Cenilna vrednost: 4000 Din; najmanjši ponudek: 
2668 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, Sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

, Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek П., 

dne 5. decembra 1927. 

E 2139/27—14. 

Dražbeni oklic. 
Na predlog M e s t n e h r a n i l n i c e v C e l j u 

po drju. Alojziju Goričanu, odvetniku v Celju, bo 
dne 2 1 . j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob devetih pri tem so
dišču, v sobi št. 4 na podstavi obenem odobrenih po
gojev dražba nepremičnin: zemljiška knjiga za mesto 
Celje, vi. št, 338: enonadstropna stanovanska hiša, 
cenilna vrednost 218.130 Din, pralnica, cenilna vred
nost 8700 Din, enonadstropno tvorniško in stano-
vansko poslopje, cenilna vrednost 168.972 Din, pi
sarniško poslopje, cenilna vrednost 47.200 Din, ko-
vačnica, cenilna vrednost 17.625 Din, lesena kolnica, 
cenilna vrednost 17.850 Din, varilnica, cenilna vred
nost 494 Din, mizarska delavnica, cenilna vrednost 
47.899 Din 80 p, lesena pritlična delavnica, cenilna 
vrednost 7068 Din, provizorna kolnica, cenilna vred
nost 800 • Din, zemljišče, cenilna vrednost 187.236 
Din. tvorniške pritekline, cenilna vrednost 137.777 
Din' — skupaj 859.751 Din 80 p, najmanjši ponudek 
615.000 Din. 

K nepremičnini spadajo te-le pritekline: najrazno-
vrstnejši stroji in obilica ključaničarskega in mi
zarskega orodja v skupni cenilni vrednosti 137.777 
Din (že všteti v skupni cenilni vrednosti). 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 85.975 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III , 
dne 23. novembra 1927. 

E 728/27. • 8 

Dražbeni oklic 
Dne 2 6. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Hotiza, vi. št. 33, 35 in 128. 

Cenilna vrednost: 50.770 Din; najmanjši ponu
dek: 33.849 Din. 

Pravico, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 5. decembra 1927. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
S 11/27—71kk. 98 

Sklic zbora upnikov. 
Prezadolženec: Julij B l a s s , trgovec v Celovcu. 
Na predlog, ki so ga podali konkurzni upniki 

Marija Terezija Cvija, Albert Pertold in Jernej Haf
ner, odnosno njih pooblaščenci, se sklicuje zbor up
nikov na dan 2 5. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih 
pri tem sodišču v sobi št. 18. 

Razpravljalo se bo: 
1.) o predlogu, ki ga je podal prisilni upravnik, 

da se prepusti ves letošnji vinski mošt, spadajoč v 
konkurzni sklad, kupcu Milanu Blassu, ki je član 
upniškega odbora, liter po 7 Din 40 p; 

2.) o predlogu, ki so ga podali konkurzni upniki 
Albert Pertold, Terezija Marija Cvija in Jernej Haf
ner, da se izvolitev upniškega odbora preklici in 
izvoli drug upniški odbor. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek VU., 
dne 27. decembra 1927. 

E 1921/27—12. 6 

Dražbeni окБс 
Na predlog Franca Z e r j a v a st. in Marije Ž e r -

j a v o v e, posestnikov v Velikih Ravnah, po drju. 
Gvidonu Sernecu, odvetniku v Celju, bo dne 
2 5. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob devetih pri tem sodišču 
v sobi št. 4 na podstavi obenem odobrenih pogojev 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Creškova, vi. 
št. 52: hiša z gospodarskim poslopjem, cenilna vred
nost 8324 Din 70 p, vi. št. 133: zemljišče (gozd), 
cenilna vrednost 899 Din 85 p, vi. št. 144: zemljišče 
(pašniki, hosta), cenilna vrednost 2071 Din 91 p, 
vi. št. 150: hiša in zemljišče (pašniki in njive), ce
nilna vrednost 2906 Din 50' p — skupaj 14.202 Din 
96 p; najmanjši ponudek 8935 Din 30 p. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 1340 Din 30 p. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III, 
dne 6. decembra 1927. 

E 669/27. 9 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 6. j a n u a r j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri. 
podpisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Hotiza, vi. št. 33, 35 in 128. 

Cenilna vrednost: 5,0.770 Din; najmanjši ponu
dek: 33.850 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti prt 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki jo ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek I I , 
dne 6. decembra 1927. 

E 849/27—6. 26 

Dražbeni oklic 

E 302/27—6. 
Dražbeni okBc 

Dne 2 3. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob pol enajstih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Lukovica, vi. št. 210 (hiša z 
zemljišči v izmeri 9775 m2). 

Cenilna vrednost: 11.896 Din; najmanjši ponu
dek: 7831 Din. 

Dne 3 1 . j a n u a r j a 1 9 2 8. ob enajstih bo pri, 
podpisanem sodišču v sobi št. 22 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Libcrga, vi. št. 232. 

Cenilna vrednost: 19.547 Din 65 p; najmanjši po
nudek: 13.031 Din 78 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščalo dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Litiji, 
dne 19. decembra 1927. 

E 3743/27—7. 36 

E 2546/27—10. 32 

Dražbeni oklic 
Na predlog drja. Antona Božiča, odvetnika v 

Celju, bo dne 2 8. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob devetih 
pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi obenem 
odobrenih pogojev dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Pletovarje, vi. št.. 38: hiša in gospodarsko 
poslopje, cenilna vrednost 2450 Din, zemljišča, ce
nilna vrednost 11.875 Din 70 p; vi. št. 164: gozd, 
cenilna vrednost 8126 Din 20 p, skupaj 22.451 Din 
90 p; najmanjši ponudek 14.969 Din. 

Dražbeni «klic 
Dne 20. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za katastralno občino Lanišče, 
vi. št. 443. 

Cenilna vrednost: 2000 Din in 1191 Din; naj
manjši ponudek: 2228 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 
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Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 13. decembra 1927. 

E 201/27—9. 12 

Dražbeni oklic. 
Pri podpisanem sodišču bo dne 23. j a n u a r j a 

19 2 8. ob devetih dražba zemljišča: vi. št. 607, 
davčna občina Otok I. (hiša št. 2 na Otoku, gospo
darsko poslopje in vrt). 

Cenilna vrednost: 24.450 Din; najmanjši ponu-
dek: 16.300 Din. 

Vse drugo je razvidno iz dražbenega oklica na 
tukajšnji uradni deski. 

Okrajno sodišče v Ložu, oddelek II., 
dne 9. decembra. 1927. 

13 E 637/27. 
Dražbeni » oklic. 

Dne 16. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Kozji vrh, vi. št. 34. 

Cenilna vrednost: 20.043 Din 15 p; najmanjši po-
nudek: 13.362 Din 16 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugačo pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Marejibergu, 
dne 30. novembra 1927. 
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E1122/27--6. 18 
Dražbeni okfic. 

Dne 3 0. j a n u a r j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Ivanovci, vi. št. 106 (pare. 
št. 621/1 v izmeri 1035 kvadratnih sežnjev, pare. 
št. 621/2 do 621/12 [gozdi], vsaka v izmeri 600 kva
dratnih sežnjev, torej skupaj 6600 kvadratnih sež
njev). 

Cenilna vrednost: 12.270 Din; najmanjši ponu-
dek: 8180 Din. _ _ [ 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. • 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 4. decembra 1927. 
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27 E 539/27—9. 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 3. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Sv. Ožbalt, vi. št. 4. 

Cenilna vrednost: 22.875 Din 40 p; najmanjši po
nudek :.15t250 Dinr 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mareribergu, 
dne 14. decembra 1927. 

E 90/27—13. 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 4. j a n u a r j a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba ideelne po
lovice nepremičnin: zemljiška knjiga za davčno ob
čino Polance, vi. št. 71. 

Cenilna vrednost: 10.070 Din 40 p; viednost pri-
teklin: 250 Din; najmanjši ponudek: 6713 Din 60 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

v OkraJHo sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 29. novembra 1927. 
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28 E 598/27. 

Dražbeni oklic 
Dno 3 0. j a n u a r j a 1 9 2 8. ob pol desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Zgornja Muta, vi. št. 52. 

Cenilna vrednost: 15.667 Din 25 p; najmanjši po
nudek: 10.444 Din 82 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav^ati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ra.vnal 
•v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, 
dne 15. decembra 1927. 

E 739/27—ß. 
Dražbeni oklic 

Dne 2 5. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Loka, vi. št. 25. 

Cenilna vrednost: 7086 Din 10 p; najmanjši po
nudek: 4724 Din 07 p. • -

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, 
dne 30. novembra 1927. 
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Letnik X. 
slovnem redu pri državnem svetu in upravnih so
diščih razporedili člani državnega sveta in porazr 
delili posli po oddelkih. 

' I. o d d e 1 e k. 
S e s t a l v a o d d e l k a : Predsednik državnega 

sveta — predsednik oddelka: dr. Mihailo Poličević; 
člani: dr. Rudolf Sardelić, dr. Mita Mušicki, Stevan 
Nešić. — Namestnika: Živojin Arangjelovié in 
dr. Maksim Rošić. 

O b s e g p o s l o v : Carinski in trošarineki, pred
meti; predmeti po zakonu o taksah; monopolna kaz
niva dejanja; predmeti glede deviz in valut in pred
meti po zakonu o neposrednjem davku. 

I I . o d d e l e k . 
S e s t a v a o d d e l k a : Podpredsednik držav

nega sveta — predsednik oddelka: dr. Tugomir 
Alaupović; člani: dr. Nikola Gjurgjević, dr. Radoje 
Jovanović, Petar Blagojević in Živojin Babić. — 
Namestnika: Ibrahim Defterdarović in dr. Dominko 
Mazzi. 

O b s e g p o s l o v : Administrativni spori in 
ostali predmeti ministrstva za finance, ki niso do
deljeni I. oddelku; razsodbe upravnega sodišča v 
Dubrovniku; disciplinska kazniva dejanja in pred
meti ministrstev pravde in za vere. 

I I I . o d d e l e k . 
S e s t a v a o d d e l k a : Clan državnega sveta 

— predsednik oddelka: Pera Petrovič; člani: Bija 
Ćukanović, dr. Štefan Sagadin in Mika Radivojevié. 
— Namestnika:, dr. Rađoje Jovanović in Petar Bla
gojević. 

O b s e g p o s l o v : Predmeti predsedništva mini
strskega sveta, ministrstev za zunanje in za no
tranje posle; vse samoupravne stvari po zakonu o 
občinah, po zakonu o ureditvi okrožij in srezov, po 
zakonu o oblastnih samoupravah, po zakonu o ob
činskih, sreskih in okrožnih proračunih, razsodbe 
upravnega'sodišča v Sarajevu, spori o pristojnosti 
in predmeti ministrstva za trgovino in industrijo. 

IV. o d d e l e k . 
S e s t a v a o d d e l k a : član državnega sveta 

— predsednik oddelka: Milisav Raičević; člani: 
dr. Dominko Mazzi, Lazar Jankulović in Svetislav. 
Paunović. — Namestnika: dr. Sava Vukanović in 
Janko Spasojević. 

O b s e g p o s l o v : Predmeti ministrstev za pro-
sveto, za narodno zdravje in za socialno politiko. 

V. o d d e l e k . 
S e s t a v a o d d e l k a ; Član državnega sveta 

— predsednik oddelka: dr. Aleksa Stanišić; člani: 
Ivan Škarja, dr. Sava Vukanović in Janko Spasoje
vić. — Namestnika: dr. Rudolf Sardelić in Stevan 
Nešić. 

O b s e g p o s l o v : Predmeti ministrstev za pro
met, za gradbe in za pošto in telegraf in razsodbe 
upravnih sodišč v Zagrebu in Celju. 

VI. o d d e l e k . 
S e s t a v a o d d e l k a : Član državnega sveta 

— predsednik oddelka: Dimitrije Popović; člani: 
Živojin Arangjelovié, Ibrahim Defterdairović 

E 276/27—10. 
Dražbeni oklic 

Dne 2 5. j a n u a r j a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastralno občino Dobrniče, 
vi. št. 8 (hiša št. 22 v Dobravi pri Dobrničah s kletjo, a r. Maksim Rošić. — Namestnika: Lazar Jankulović 

on 

E 379/27—6. ; : 17 

Dražbeni oklic 
Dne 3 0. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin; 
zemljiška knjiga Zagrad, vi. št. 159 in 830. 

Cenilna vrednost: 49.740 Din; najmanjši ponu
dek: 33.160 Din. ^ 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, 
dne 11. novembra 1927. 

dve gozdni parceli, ena njiva in pašne pravice) 
Cenilna vrednost: 4903 Din 35 p; vrednost pri-

teklin (gospodarsko orodje in mešana slama): 258 Din; 
najmanjši ponudek:. 3269 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Trebnjem, 
dno 15. decembra 1927. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
Razglas o sestavi oddelkov in o poraz
delitvi poslov pri državnem svetu za 

leto 1928.* 
V obči seji državnega sveta, ki se je vršila dne 

22. t. rn., so se po členih 5., 6. in 7. uredbe o po-

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo-
venaca» z dne 31. decembra 1927., št. 298/LXXXV. 

in Živojin Babić. 
O b s e g p o s l o v : Predmeti ministrstev za voj

sko in mornarnico, za šume in rudnike, za polje
delstvo in vode, za agrarno reformo in za izenače
vanje zakonov, predmeti po zakonu o poroti in raz
sodbe .upravnih sodišč v Beogradu in Skoplju. 

Iz državnega sveta v Beogradu, 
dne 26. decembra 1927.; št. 43.259. . 

77 Št. 9639/1927. 
Razglas. 

H r a n i l n i c a in p o s o j i l n i c a v I v a n e -
ni g o r i c i p r i S t i č n i , r. z. z n. z., uživa po na
redbi gospoda ministra za finance z dne 25. decem
bra 1923., br. 43.322 (Uradni list z dne 7. januarja 
1924., št. 3/1), oprostitev od plačevanja taks, na
vedenih v tej naredbi, izza dne 1. januarja 1928. za 
čas, dokler veljajo sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 28. decembra 1927. 

Št. 1/28. 
Objava. 

7b 

Po predpisu § 29. odvetniškega reda se objav
ljajo imena 
veniji. 

in uradni sedeži odvetnikov vj Si o 



16 Letnik X. 
B r ,ež ic e: 

Dr. Rosina Gustav. 
Dr. Stiker Ljudevit. 
Dr. Zdolšek Josip. 

C e l j e : 
Dr. Božič Anton. 

Erhartič Ivan. 
Dr. Goričan Alojz. 
Dr. Hrašovec Juro. 
Dr. Hrašovec Milko. 
Dr. Kalan Ernest. 
Dr. Karlovšek Josip. 
Dr. Laznik Karol. 
Dr. Ogrizek Anton. 
Dr. Orožen Milan. 
Dr. Pintar Rihard. 
Dr. Rakun Alojzij. 
Dr.Riebl Walter. 
Dr. Sernec Gvidon. 
Dr. Skoberne Georg. 
Dr. Vrečko Dragotin. 
Dr. Vrečko Josip. 
Dr. Zangger Fritz. 

C e r k n i c a 
p r i R a k e k u : 

Dr. Kraševec Ciril. 

Č r n o m e l j : 
Dr. Malnerič Ignacij. 

D o l n j a L e n d a v a : 
Dr. Leskovec Janko. 
Dr. Pikuš Janko. 
Dr. Strasser Armin. 

G o r n j i g r a d : 
Dr. Sajovic Stanko. 

G o r n j a R a d g o n a : 
Dr. Boccio Lenart. 
Dr. Sabec Karel. 

K a m n i k : 
Dr. Janežič Konrad. 
Dr. Trampuž Fran. 
Dr. Žvokelj Dominik. 

K o č e v j e : 
Dr. Arko Hane. 
Dr. Rajh Stefan. 
Dr. Sajovic Ivan. 

K o n j i c e : 
Dr. Lederer Robert. 
Dr. Prus Anton. 
Dr. Rudolf Ivan. 

K o z j e : 
Dr. Kloar Fran. 

K r a n j : 
Dr. Jane Igo. 
Dr. Sabothy Beno. 
Dr. iSchreiner Hinko. 
Dr. Silar Igo. 
Dr. Ženko France. 

K r š k o : 
Dr. Dimnik Ivan. 
Dr. Mencinger Janko. 

L a š k o : 
Dr. Drnovšek Dominik. 
Dr. Flego Josip. 
Dr.Roš Fran. 

Sv. L e n a r t v S l o 
v e n s k i h g o r i c a h : 

Dr. Gorišek Milan. 
Dr.Sket Ivan. 

L i t i j a : 
Dr. Mazek Ivan. 
Dr. Wurzbach Artur. 

L j u b l j a n a : 
Dr. AdleŠič Juro. 
Dr. Ahazhizh Viktor. 
Dr. Ažman Josip. 
Dr. Benkovič Ivo. 
Dr. Brejc Janko. 

Bulovec Anton. 
Dr. Cepuder Josip. 

Dr. Fettich-Franhkeim 
Oton. 

Dr. Frlan Franc. 
Dr. Grablovic Josip. 
Dr. Hacin Josip. 
Dr. Hubad Fran. 
Dr. Jelenec Celestin. 
Dr. Jerič Josip. 
Dr. Kandare Fran. 
Dr. Klepec Josip. 
Dr. Knaflič Vladimir. 
Dr. Kobal Alojzij. 
Dr. Kokalj Alojzij. 
Dr. Korun Milan. 
Dr.Kreč Vladimir. 
Dr. Krejči Viljem. 
Dr. Krivic Rudolf. 
Dr. Kuhelj Karel. 
Dr. Lapajno Stanislav. 
Dr. Lemež Milan. 
Dr. Lovrenčič Ivan. 
Dr. Lokar France. 
Dr. Luckmann Friderik. 
Dr. Lulik Ivo. 
Dr. Majaron Danilo. 
Dr. Marušič Drago. 

Milčinski Fran. 
Dr. Modic Ivan. 
Dr. Mohorič Jakob. 
Dr. Moro Viktor. 
Dr. Natlačen Marko. 
Dr. Novak Fran. 
Dr. Oblak Josip C. 
Dr. Papež Fran. 
Dr. Papež Oton. 
Dr. Pegan Vladislav. 
Dr. Pire Makso. 
Dr. Poček Fran. 
Dr. Poje Franc. 
Dr. Puc Dinko, 
Dr. Ravnihar Vladimir. 
Dr. Sajovic Josip st. 
Dr. Sajovic Josip ml. 
Dr. Smole Albin. 
Dr. Stanovnik Ivan. 
Dr. Stare Emil. 
Dr. Suyer Albin. 
Dr. Subie Milan. 
Dr. Svigelj Anton. 
Dr. Tavčar Ivan. 
Dr. Tekavčič Fran. 
Dr. Tominšek Fran. 
Dr. Tomšič Josip A. 
Dr. Treo Dragotin. 
Dr. Treo Luce. 
Dr. Turna Henrik. 
Dr. Vallentschag Otto. 
Dr. Vodušek Božidar. 
Dr. Vodušek Konrad. 
Dr.Vovk Viktor. 
Dr. Vrtačnik Alojzij. 
Dr. Zupane Fran. 
Dr. Žerjav Gregor. 
Dr. Žirovnik Janko. 

L j u t o m e r : 
Dr. Grossmànn Karel. 
Dr. Salberger Adolf. 
Dr. Stajnko Marko. 

M a r i b o r : 

Dr. Blanke Oton. 
Dr. Boštjančič Leopold. 
Dr. Faninger Rihard. 
Dr. Hojnik Fran. 
Dr. Irgolič Fran. 
Dr. Jan Juro. 
Dr. Juritsch Fritz. 
Dr. Juvan Alojzij. 
Dr. Kieser Kari. 
Dr. Kimovec Ivan. 
Dr. Klemenčič Alojzij. 
Dr. Koderman Karel. 
Dr. Komavli Danilo. 
Dr. Kukovec Vekoslav, 
Dr. Kumbatovič Filip. 
Dr. Kupnik Edmund. 
Dr. Lašič Ferdo. 
Dr. Leskovar Josip. 
Dr. Lipoid Franjo. 
Dr. Macarol Franjo. 
Dr. Mühleisen Lotar. 
Dr. Müller Ferdo. 
Dr. Mule j Antom. 

Dr. Orosel Oskar. 
Dr. Pipuš Radoslav. 
Dr. Pernat Tone. 
Dr. Rapoc Josip. 
Dr. Rapotec Vinko. 
Dr. Ravnik Rudolf. 

Ravnikar Aleksander. 
Dr. Reisman Avguštin. 
Dr. Slokar Karol. 
Dr, Stajnko Mihael. 
Dr. Štor Stanko. 
Dr. Škapin Karel. 
Dr. Šnuđerl Makso. 
Dr. Tomšič Fran. 
Dr. Veble Andrej. 

M e t l i k a : 
Dr. Sturm Karol. 

M u r s k a S o b o t a : 
Dr. Czifrâk Ivan. 
Dr. Čeme Ferdo. 
Dr. Geiger Artur. 
Dr. Goljevšček Josip. 
Dr. Pinter Miklós. 
Dr. Somen Lajós. 
Dr. Skerlak Vladimir. 
Dr. Vâlyi Aleksander. 
Dr. Vesnik Slavko. 

N o v o m e s t o : 
Dr. Česnik Ivo. 

Garzarolli Franc. 
Dr. Globevnik Josip. 
Dr. Ivanetič Franjo. 
Dr. Rezek Josip. 
Dr. Vašič Ivan. 
Dr. Zupančič Adrijan. 

O r m o ž : 
Dr. Ban Adam. 
Dr. Lo vreč Franjo. 

P t u j : 
Dr. Brumen Anton. 
Dr. Fermevc Ivan. 
Dr. Fichtenau Sikst. 
Dr. Gosak Tone. 
Dr. Horvat Anton. 
Dr. Horvat Tomaž. 
Dr. Remec Alojzij. 
Dr. Senear Matej. 
Dr. Šalamun Franjo. 
Dr. Visenjak Alojzij. 

R a d o v l j i c a : 
Dr. Dobravec Ivan. 

Kobler Fran. 
Dr. Triller Mirko. 

R i b n i c a : 
Dr. Lavrič Josip. 

S e v n i c a : 
Dr. Jesenko Rok. 

S l o v e n j g r a d e c: 
Dr. Bratkovič Alojzij. 
Dr. Pirnat Ferdo. 

S l o v e n s k a 
B i s t r i c a : 

Dr. Lemež Urban. 
Dr. Pučnik Josip. 
Dr. Schaubaçh Boštjan. 

S k o f j a L o k a: 
Dr. Jerala Fran. 

Š m a r j e p r i J e l š a h : 
Dr. Hrašovec Šandor. 
Dr. Rupnik Srečko. 

Š o š t a n j : 
Dr. Mayer FTan. 

V L j u b l j a n i , dne 31. decembra 1927. 

Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 
predsednik dr. D. Majaron s. r. 

St. 2220. 82 3—2 

Razglas o prvi javni ustni licitaciji za do
bav* gramoza za mežiške deželne ceste. 

Gradbena sekcija v Mariboru razpisuje javno 
ustno licitacijo gramoza za mežiške ceste, ki se bo 
vršila dne 6. f e b r u a r j a 1 92 8. n a P r e v a l j a h 
v Ahačevi gostilni z začetkom ob devetih. 

Popolni razglas je bil objavljen v Uradnem listu 1 
z dne 3. januarja 1928. 

Gradbena sekcija v Mariboru, 
dn 30." decembra 1927. 

St. 456/26. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih predmetov, prijavljenih pri 
policijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do 

dne 31. decembra 1927.: 
2 bankovca po 100 Din; 1 zastavni listek mestne 

zastavljalnice v Ljubljani z dne 12. decembra 1927.; 
1 ženska zlata zapestna ura; 1 usnjena ročna tor
bica, v njej knjiga o impregnaciji lesa; 1 rjav otroški 
klobuček; 1 nov temnozelen ženski plašč z rjavo 
podlogo; 1 rjava usnjena torbica za akte; 1 čm 
kožuhovinast ovratnik (lisica); 4 bankovci po 100 
Din; 1 ženska tomnomodra obleka z rdečim ovratni
kom in 1 par nogavic; 1 črna usnjena ženska ročna 
torbica, v njej 422 Din, 1 srebrna ženska zapestna 
ura brez zapestnice in 2 sliki; 1 zlata verižica z obe
skom na obročke in z zlato bučico; 1 črna usnjena 
ročna torbica s 150 Din; 1 ženski nizek črn lakast 
čevelj š t 38, vreden 50 Din. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do 

dne 31. decembra 1927.: 
1 lornjon; 1 bankovec za 100 Din; 1 platnena 

konjska odeja; 1 dvokolesen ročni voziček na 
vzmeteh; 3 bankovci po 10 Din; 1 ženski zimski 
čevelj; 6 bankovcev po 10 Din; 3 bankovci po 
10 Din; 1 bankovec za 100 Din; 1 moška železna 
žepna ura budilka; 1 bankovec za 100 Din; 1 pes 
dobermanske, pasme; 1 siv klobuk; 1 usnjena ženska 
ročna torbica, v njej 1 robec in 140 Din 50 | ) . — 
V železniških vozovih so se našli ti-le predmeti: 

3 moški dežniki, 1 ženski dežnik, 1 palica, 2 šala, 
1 čepica, 1 zavitek starega perila, 1 slika, 1 par 
galoš, 2 torbici za akte, 1 nahrbtnik, 1 otroški suk
njič, 1 suknjič in 2 zavitka. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 1. januarja 1928. 

107 2—1 Št. 48Д1. 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 140 m3 jamskega lesa. 
Ponudbe naj se vlože najkesnejo do dne 1 7. j a -

n u a r j a 19 2 8. ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dno 3. januarja 1928. 

Razie ekjive. 

Občni zbor Glasbene Matice v Ljubljani 
so bo vršil v ponedeljek dne 2 3. j a n u a r j a 
19 2 8. ob 20. uri v pevski dvorani poslopja Glas
bene Matice v Ljubljani, Vegova ulica št. 7, s tem 
d n e v n i m r e d o m : 

Otvoritev po predsedniku, tajniško poročilo, bla
gajniško poročno, poročilo pregledovalcev računov, 
določitev sprejemnine, ustanovnine in članarine, 
volitve novega odbora, slučajnosti. ae 

Ta razglas se objavlja po členu 31. društvenih 

Odbor Glasbene Matice v Ljubljani. 

1 0 5 Računski zaključek 
Kranjske industrijske družbe v Ljubljani 

za poslovno leto 1926./1927. 
Bilanca z dne 30. junija 1927.: 

A k t i v a : 1.) posestvo 3,323.121 Din 8 p; 2.) 
stavbe 8,841.218 Din 98 p; 3.) stroji in obratovalne 
naprave 4,767.689 Din 47 p; 4.) sirovino in zaloge 
25,633.714 Din 3 p; 6.) blagajna 2,415.872 Din 92 p; 
6.) devize 116.056 Din 68 p; 7.) posestvo na Bistrici 
v Rožu 34.774 Din 79 p; 8.) dolžniki in imovina pri 
bankah 23,752.447 Din 53 p — skupaj 68,884.895 
Din 48 p. 

P a s i v a : 1.) delniška glavnica 13,500.000 Din; 
2.) račun rednega rezervnega sklada (I.) 1,029.086 
Din 20 p; 3.) račun rezervnega sklada za požarne 
škode (II.) 57.477 Din 56 p; 4.) račun azijskega re
zervnega sklada (IH.) 1,504.759 Din 11 p; 5.) račun 
rezervnega sklada iz doplačil za prioritetne delnice 
(IV.) 255.000 Din; 6.) račun rezervnega sklada za 
valutarne izpremembe (V.) 3,541.730 Din 34 p; 7.) 
račun rezervnega sklada za družbene namene (VI.) 
1,625.191 Din; 8.) račun davčne rezerv© 50.000 Din; 
9.) neizplačano dividende 18.400 Din; 10.) upniki 
46,087.078 Din 43 p; 11.) račun dobička in izgube: 
prenos iz prejšnjega leta 135.820 Din 56 p; preosta
nek iz tekočega leta 1,080.352 Din 28 p, vsega 
1,216.172 Din 84 p — skupaj 68,884.895 Din 48 p. 

Račun dobička In izgube z dne 30. junija 1927.: 
I z g u b a : a) račun davkov: davki v poslovnem 

letu 319.926 Din 71 p; b) račun obresti 2,864.401 Din 
58 p; c) odpisi 856.488 Din 92 p; d) saldo dobička 
1,216.172 Din 84 p — skupaj 5,256.990 Din 5 p. 

D o b i č e k : a) prenos iz prejšnjega leta 135.820 
Din 56 p; b) dohodki iz obratov kakor tudi iz gozd
nega in zemljiškega posestva 5,121.169 Din 49 p — 
skupaj 5,256.990 Din 5 p. 

Upravni svet. 

85 3-1 Poziv upnikom. 
S i r o v i n s k o - č e v l j a r s k a zadlr ujg a, 

r. z. z o. z. v Brežicah v likvidaciji, pozivlje vse člane 
in upnike, naj prijavijo morebitne terjatve. 

Franc Šetina s. r. in Josip Golobic s. r., 
likvidatorja. 

84 3-1 Poziv upnikom. 
Upniki O b r t n e h r a n i l n i c e i n p o s o j i l 

n i c e v K r a n j u , r. z. z o. z. v likvidaciji, s© po 
§ 40. zadružnega zakona pozivljejo, naj priglaee 
morebitne terjatve,. Likvidatorja: 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožlč v Ljubljani 
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Poštnina plačana v gotovini. 

3. 

7 
V Ljubljani, dne 9. januarja 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V i e b l n a i 
Iz € Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Sloveriaca>. 
Izpremembe v osebju. 
3. Navodila za volitve delavskih in nameščenskih zaupnikov 

v podjetjih, ki spadajo pod zakon o zaščiti delavstva. 
4. Poslovnik o delovanju delavskih in nameščenskih za

upnikov. 

5. Načrt za četrto amortizacijo obveznic loterijske 2'/,»/ene 
državne rente za vojno škodo za proračunsko leto 
1927./1928. 

Razglasi velikega župana'mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč In sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba,' 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 295 z dno 29. decembra 1927.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 9. de

cembra 1927.: Iz 4. skupine I. kategorije v 3. sku
pino I. kategorije je pomaknjen Fran P o s e g a , 
višji deželnosodni svetnik pri okrožnem sodišču v 
Mariboru. 

Odlok ministra za pošto in telegraf z dne 23. ok
tobra 1927.: Odlok z dne 30. septembra 1927. je, 
kolikor set tiče premestitve poštnega; in telegraf
skega uradnika v 3. skupini JI. kategorije Frana 
TJ r b i č a od poštnega in telegrafskega urada, na 
Bledu 1 k poštnemu in telegrafskemu uradu v Ma
riboru 2, razveljavljen. ч 

Odlok ministra za pošto in telegraf z 'dne 24. ok
tobra' 1927.: Upokojena je po točki 1.) člena 133., 
po členu 135. in po točki 3.) člena 141. uradniškega 
zakona Marija B e r d a j s,, poštna in telegrafska 
uradnica v 3. skupini П. kategorije pri poštnem in 
telegrafskem uradu v Litiji. 

Odlok ministra pravde z dne 22. decembra 1927.: 
Trajno je upokojen Fran V u k . pisarniški oficial v 
3. skupini IT. kategorije pri okrajnem sodišču v 
Ptuju. 

Številka 297 z dne 30. decembra 1927.: 
Odlok generalnega direktorja poštne hranilnice 

z d n e 21. oktobra 1927.: Postavljene so pri podruž
nici poštne hranilnice v Ljubljani zvaničnice v. 
3. skupini: za računovodkinje v 3. skupini HI. kate
gorije: Marija Š t u r m, Pavla G j u d, Sonja P o g a n 
in Matilda G r a č n o r ; za pripravnice v 4. skupini 
Ш. kategorije: Ana L e s j a . k , Frančiška G r i č a r , 
Marija M o z e t i č , Frančiška S c h n e 11 e r in Josi-
pina P a v Sek — vse pri isti podružnici. 

Odlok generalnega direktorja za pošto in tele
graf z dne 26. oktobra 1927.: Premeščena je od pošt
nega in telegrafskega urada v Kreševu k poštnemu 
in telegrafskemu uradu v Tržiču Mara G r i m s, pri
pravnica v 5. skupini II. kategorije. 

Številka 298 z dno 31. decembra 1927.: 
Odlok pomočnika, ministra za finance z dne fi. de

cembra 1927.: Postavljen je za davčnega pripravnika 
v 5. skupini n.,kàtegorije pri da'včnem uradu v 
Murski Soboti Alojzij V e r e š , arhivski uradnik v 
3. skupini III. kategorije pri istem davčnem uradu. 

Številka 2 z dne 3. januarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 17. de

cembra 1927.: Postavljena sta za deželnosodna 
svetnika na, dosedanjih službenih mestih in v do
sedanji skupini in kategoriji okrajna sodnika v 
5. skupini I. kategorije: dr. Vladimir T r a v n e r pri 
okrožnem sodišču v Mariboru in dr.Vinko S t r a s 
s e r pri deželnem sodišču ,v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 12. de
cembra 1927.: Postavljen je p o službeni potrebi 
za postajnega načelnika v Zemunu v 2. skupini, 
podskupini b), II. uradniške kategorij© Anton 
V t i č a r , dosedanji uradnik v isti. skupini iste 
kategorije in postajni načelnik v Trbovljah. 

Številka 3 z dne 4. januarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 20. de

cembra 1927.: Iz 3. skupine П. kategorije v 2. sku
pino II. kategorije je pomaknjen Jurij H o č e v a r , 
knjigovodja pri narodnem gledališču v Ljubljani. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 29ega 
decembra 1927.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev je sprejet dosedanji 
ruski državljan Vladimir R. K n o r i n g v Ljubljani. 

Izpremembe v osebju. 
Z odlokoma ljubljanskega oblastnega odbora v 

Ljubljani z dne 27. decembra 1927., št. 972 pr/639 
zdr. in št. 973 pr/638 zdr., sta imenovana: dr. Josip 
M u h v i 6 za okrožnega zdravnika v Fari pri Ko-
stelu in dr. Leopold U k m a r za okrožnega zdrav
nika v Litiji. „ „ ,. 

Dr. Brecelj s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 

Na podstavi § Ш . zakona o zaščiti delavcev 
predpisujem ta-le 

Navodi la 
za volitve delavskih in nameščenskih 
zaupnikov v podjetjih, ki spadajo pod 

zakon o zaščiti delavstva.* 
Ölen 1. 

V vseh podjetjih, navedenih v § 1. zakona, o za
ščiti delavcev, imajo delavci in nameščenci, ki so 
zaposleni v njih, pravico, izvoliti svoje zaupnike. 

Ti1 zaupniki in njih namestniki se volijo po § l i l . 
zakona o zaščiti delavcev v zgoraj omenjenih pod
jetjih z najmanj 10 zaposlenimi delavci po odredbah 
teh navodil, kolikor se ne. doseže v tem pogledu 
med delavci in nameščenci, zaposlenimi v podjetju, 
in delodajalcem toga podjetja ali njih respektivnimi 
profesionalnimi organizacijami drugačen sporazum. 
Sporazum se smatra za doseženega, če so pristale 
nanj najmanj tri petine delavcev in nameščencev, 
zaposlenih v dotičnom podjetju. 

Člen 2. 

Delavski in nameščenski zaupniki kakor tudi njih 
uainestniki se volijo redno v mesecu januarju vsa
kega leta. 

Od tega se izvzemajo sezonska in novoustanov
ljena podjetja, ki bi začela obratovati po tem ruiui; 
v njih imajo delavci in nameščenci pravico, izvoliti 
svoje zaupnike in njih namestnike takrat, ko začno 
dotična podjetja obratovati. 

* «Službene Novine kraljevine Srba,. Hrvata i 
Slovenaca» z dne 29. decembra 1927., št. 296/ 
Д.ХХХ1П. 

Člen 3. 
Mandat delavskih in nameščenskih zaupnikov 

kakor tudi njih namestnikov traja eno koledarsko 
leto. Ce pa se iz kakršnihkoli vzrokov delavski in 
nameščenski zaupniki kakor tudi njih namestniki ne 
izvolijo v času, ki je določen v prednjem členu, 
smejo ostati dotedanji zaupniki še nadalje v svoji 
funkciji, toda najdlje še za leto dni. 

Člen 4. 
Pred koncem koledarskega leta lahko prestane 

mandat delavskih in nameščenskih zaupnikov tudi: 
a) s smrtjo; 
b) s prostovoljno odpovedjo; 
c) z izgubo državljanskih pravic po polnoveljav-

ni sodni odločbi; 
č) z izstopom iz podjetja; 
d) zbog težke prekršitve dolžnosti ali prekoračitve 

področja, če je nastala s tem nevarnost za življenje, 
zdravje in za druge važne koristi zaposlenih delavcev 
ali podjetja. O vprašanju, ali še je težko prekršila 
dolžnost ali prekoračilo področje, odloči na zahtevo 
lastnika j>odjetja ali dveh tretjin zaposlenih delav
cev dotičnega podjetja pristojna inspekcija dela, 
zoper katere odločbo se sme nezadovoljna stranka 
pritožiti na ministrstvo za socialno politiko. 

Izpraznjeno mesto se mora popolniti najke-sneje 
v 14 dneh. 

Člen 5. 
Število delavskih zaupnikov se ravna po številu 

delavcev, ki so zaposleni v dotičnem podjetju, in 
sicer tako-le: 

V podjetju, v katerem je zaposlenih: 
1.) do 20 delavcev, volijo vsi enega zaupnika; 
2.) od 21 do 50 delavcev, volijo ti največ tri 

zauipnike; 
3.) od 51 do 100 delavcev, volijo ti največ štiri 

zaupnike; 
4.) od 101 do 150 delavcev, volijo ti največ pet 

zaupnikov; 
5.) od 151 do 450 delavcev, volijo ti največ šest 

zaupnikov; 
6.) če je več nego 451 delavcev, voli vsakih na

daljnjih 50 delavcev po enega zaupnika, toda sku
paj ne smejo nikoli voliti več nego 16 zaupnikov. 

Člen 6. 
V podjetjih, v katerih je poleg delavcev zaposle

nih- več nego 10 nameščencev, smejo tako delavci 
kakor tudi nameščenci voliti svoje posebne zaup
nike. 

V podjetjih, ki volijo skupno tri ali več- zaup
nikov, morajo izvoliti enega zaupnika nameščenci. 

Člen 7. 
Če je podjetje sestavljeno iz več samostalnih od

delkov, sme izvoliti vsak oddelek posebne zaupnike; 
vendar pa ne sme biti skupno število teh zaupnikov 
večje nego število zaupnikov in njih namestnikov, 
ki je določeno za dotično podjetje. 

Člen. 8. 
Delavski in nameščenski zaupniki kakor tudi 

njih namestniki so volijo z neposrednjim, tajnim gla-
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18 Letnik X. 

sovanjem. po kandidatnih listah (proporčni volilni 
sistem). 

Aktivno volilno pravico imajo vsi delavci obo
jega spola, ki so cb času volitev zaposleni v podjetju 
in so dovršili 18. leto starosti. 

Pasivno volilno pravico imajo ob pogoju, da uži
vajo državljanske pravice, vsi polnoletni in pismeni 
voliloi obojega spola, zaposleni v podjetju. 

Člen 9. 

Volitve delavskih in nameščenskih zaupnikov 
kakor tudi njih namestnikov izvajajo volimi odbori. 

V onih podjetjih, кјет so delavci tudi prej volili 
svoje zaupnike, sestavljajo ti zaupniki volilni odbor 
ter izvedejo nove volitve po teh navodilih. 

V onih podjetjih, kjer delavci doslej niso volili 
svojih zaupnikov ali kjer so vsi zaupniki izgubili 
mandat, izvede volitev poseben volilni odbor. Ta 
volilni odbor sestavljajo najstarejši delavci dotič
nega podjetja, ki jih mora biti toliko, kolikor je za
upnikov, ki se volijo v dotičnem podjetju. Poznejše 
volitve delavskih in nameščenskih zaupnikov iz
vajajo delavski in nameščenski zaupniki sami, ki 
jim je mandat potekel. 

Volilni odbor ne sme imeti manj nego treh članov. 
Potemtakem se mora volilni odbor v podjetjih, v 
katerih se ne voli več zaupnikov nego dva, popolniti 
izmed delavcev, ki so najdlje zaposleni v dotičnem 
podjetju. 

Člen 10. 

V področje volilnih odborov spada to-le: Volilni 
odbori: 

1.) volijo predsednika; 
2.) sestavljajo volilni imenik; 
3.) razpisujejo volitve (izdajajo razglas), določajo 

dan in kraj volitev; 
4.) sprejemajo in rešujejo pritožbe zoper sestavo 

volilnega imenika; 
5.) .popravljajo volilni imenik; 
(j.) izvršujejo volitve; 
7.) ugotavljajo in razglašajo uspeh volitev; 
S.) sprejemajo pritožbe zoper volitve. 

Člen 11. 

Volilni odbori sklepajo z navadno večino glasov. 
Ob enaki porazdelitvi glasov odloča predsednikov 
glas. 

Člen 12. 

Volilni odbori morajo zahtevati od pristojne in
spekcije dela: 

a) naj potrdi volilni odbor; 
b) naj določi dan volitev; 
c) naj obvesti o svojem sklepu lastnika ali delo

dajalca dotičnega podjetja ter mu naroči, naj pre
pusti predsedniku volilnega odbora do določenega 
roka seznamek delavcev in nameščencev, zaposlenih 
v podjetju, z označbo njih imena in priimka. Za one 
osebe, glede katerih bi utegnil nastati sum, da so 
mlajše od 18 let, mora označiti lastnik ali delodajalec 
dotičnega podjetja še leta njih starosti. 

Pristojna inspekcija dela sme odrediti svojega 
odposlanca, da kontrolira volilna opravila. 

Svoj sklep mora priobčiti inspekcija dela tudi 
pristojni delavski zbornici, ki sme prav tako odrediti 
svojega odposlanca, da prisostvuje voUlnim opra
vilom. 

Člen 13. 

V(.lilni odbori morajo predvsem sestaviti točne 
volilne imenike za izvedbo volitev, in sicer posebe 
za delavce in posebe za nameščence. 

V ta namen mora dati po členu 12. teh navodil 
delodajalec ali lastnik onega podjetja, kjer .naj se 
izvrši glasovanje, po naročilu pristojne inspekcije 
dela volilnemu odboru na razpolago podatke o vseh 
delavcih in nameščencih dotičnega podjetja, ki so v 
trenutku, ko se razpišejo volitve, zaposleni v njem; 
na podstavi teh podatkov sestavi volilni odbor ime
nik vseh polnopravnih volilcev dotičnega podjetja. 

Člen 14. 

Volitve se razpišejo s posebnim volilnim razgla
som, ki ga sestavi volilni odbor, podpiše pa njegov 
predsednik. 

Od dne, ko se objavi razglas, do dne, ko naj se 
izvrše volitve,' morata miniti v podjetjih, ki imajo 
do 150 delavcev, najmanj dva tedna; v podjetjih 
preko tega števila pa morajo miniti najmanj trije 
tedni. 

Volilni razglas mora obsezati: 
1.) mesto, dan in uro volitev; 
2.) število zaupnikov in njih namestnikov, .ki jih 

je treba izvoliti; 

3.) mesto, kjer so razgrnjeni volilni imeniki; J 
4.) navodilo, da se smejo zahtevati popravki v 

volilnih imenikih v treh dneh od dne, ko so se ime
niki razgrnili v podjetju, in da se zakesnele zahtev»; 
ne bodo jemale, v poštev; 

5.) pripombo, kje in kdaj se sprejemajo kandi
datne liste in kdaj bodo razgrnjene volil čem na 
vpogled; 

6.) pripombo, da je moči glasovati polnopravno 
samo za sprejete kandidatne liste; 

7.) adreso volilnega odbora. 
Volilni razglas mora biti nabit na več lahko pri

stopnih mestih v dotičnem podjetju ali v njegovah 
oddelkih. 

Istočasno s tem volilnim razglasom se razgrne 
na vpogled volilni imenik. 

Člen 15. 

Zoper sestavo volilnega imenika se sme vsak 
polnopravni volilec v dotičnem podjetju pismeno ali 
ustno pritožiti na volilni odbor v treh dneh od dne, 
ko se je nabil razglas hi razgrnil volilni imenik. 

Volilni odbor mora rešiti te pritožbe najkesneje 
v treh dneh, ko jih je prejel, ter postopati po tej 
rešitvi. 

Rešitev pritožbe zoper sestavo volilnega imenika 
mora priobčiti volilni odbor pritožniku pismeno. 

Člen 16. 

Vsaka kandidatna lista, vlpžena v času, ki je 
določen v točki 5.) člena 14. teh navodil, mora ob
sezati toliko kandidatov in toliko njih namestnikov, 
razporejenih po vrsti zaposlenosti, kolikor je zaup
nikov določenih za dotično podjetje, glede na število 
delavcev in nameščencev, zaposlenih v dotičnem 
])odjetju. 

» Ko se sestavljajo kandidatne liste, je treba vpo-
števati različne skupine poklicev in zvanj moških 
in ženskih delavcev in nameščencem, zaposlenih v 
dotičnem podjetju. Poedine kandidate ali njih na
mestnike je treba vpisati v listo pod zaporednimi 
številkami ter označiti njih ime in priimek, poklic 
in stanovališče. 

Člen 17. 

Vsako kandidatno listo mora podpisati ali uprava 
krajevne organizacije delavcev, zaposlenih v dotič
nem podjetju, ali pa tolikokrat po pet polnopravnih 
volilcev delavcev in nameščencev, zaposlenih v pod
jetju, kolikor se voli zaupnikov. Predlagatelji liste 
morajo biti polnopravni volilci in morajo biti vpi
sani v volilni imenik. 

Člen 18. 

Predlagatelji liste imajo pravico, odrediti v vo
lilni odbor enega svojega predstavnika in njego
vega namestnika; to se mora označiti tudi na kandi
datni listi. Ce predlagatelji ne odrede predstavnika 
liste v volilnem odboru, posluje volilni odbor tudi 
brez takih predstavnikov. Predstavniki liste ali njih 
namestniki imajo pravico, prisostvovati poslovanju 
volilnega odbora. 

Člen 19. 

Ce podpiše volilec kot predlagatelj več nego eno 
kandidatno listo, se smatra, kakor bi bil podpisal 
samo listo, ki se izroči prva. Ce se vloži istočasno 
več kandidatnih list, ki so jih podpisali isti pred-
lagtelji, ali če so podpisani na kandidatni listi pred
lagatelji, ki nimajo aktivno volilne pravice, se mo
rajo njih podpisi prečrtati na vseh podpisanih listah. 
Ce potem ne ostane zadosti podpisnikov, mora po
stopati volilni odbor po odredbah člena 20. teh na
vodil. 

Spajanje kandidatnih list ni dovoljeno. 

Člen 20. 

Volilni odbor mora označiti izročene kandidatno 
liste z zaporednimi številkami po času, ko se izroče, 
ter konstatirati na njih dan in čas izročitve, potem 
pa jih preizkusiti, ali so po teh navodilih pravilne. 
Ce ugotovi na njih nedostatke, mora takoj: obvestiti 
predstavnike dotičnih kandidatnih list ter jim do
ločiti skrajni rok za njih popravo; ta rok se sme 
podaljšati največ do tretjega dne pred dnem, ko se 
morajo vršiti volitve. 

Najkesneje v treh dneh pred dnem volitev s& 
morajo kandidatne liste razgrniti na mestih, ozna
čenih v volilnem razglasu, v dotičnem podjetju ali 
v poedinih njegovih oddelkih volilcem na vpogled. 

Dokler liste še niso razgrnjene, jih smejo pred
lagatelji umekniti z ustrezno pismeno izjavo. 

Člen 21. 

Kandidatne liste ne veljajo: 
a) če se izroče prepozno; 
b) če jih ni podpisalo določeno število predlaga

teljev; 
c) če niso kandidati navedeni po vrsti in tako, 

kakor je predpisano v drugem odstavku člena lfi. 
teh navodil, in če se niso ti nedostatka popravili po 
prvem odstavku člena 20. teh navodil. 

Člen 22. 

Co se predloži do poslednjega roka za predlaga
nje kandidatnih list samo ena pravilna kandidatna 
lista, proglasi glavni volilni odbor vse kandidate 
na tej listi za izvoljene in glasovanje se ne vrši; 
osebe, ki so navedene na tej listi, pa se smatrajo za 
izvoljene, in sicer v onem redu, v katerem so za
pisane na listi. Ce se do določenega roka ne izroči 
ali ne usvoji nobena kandidatna listo ali če se pro
glase vse predložene kandidatne liste za neveljavne, 
mora predsednik volilnega odbora to takoj objaviti 
in volilce pozvati, naj predlože v novem roku. ki 
ga določi volilni odbor, nove kandidatne liste. 

Co se tudi v tem, rokü ne izroči nobena pravilna 
kandidatna lista, objavi predsednik volilnega od
bora tako, kakor je določeno za objavljanje volil
nega uspeha, da se volitev delavskih in nameščen
skih zaupnikov v dotičnem podjetju ne bo vršila, 

"dokler ne zahteva tega iznova ena izmed organi
zacij, omenjenih v členu 17. teh navodil, ali najmanj 
ona desetina delavcev in nameščencev, zaposlenih 
v dotičnem podjetju. 

Člen 23. 

Vsak polnopravni volilec ima samo en glas tei
smo glasovati samo osebno, in sicer za eno izmed 
usvojenih kandidatnih list. 

Glasovanje se vrši z glasovnicami. 
Vsaka kandidatna lista mora imeti svoje glasov

nice, ki se razlikujejo od glasovnic ostalih kandi
datnih list po barvi. 

Ko poteče rok za popravo volilnih imenik v, 
overovi volilni odbor za vsako kandidatno listo to
liko glasovnic, kolikor je volilcev .v popravljenem 
volilnem imeniku. 

Glasovnice se morajo vročiti vsakemu volilcu 
osebno na volišču. Poleg glasovnic, ki služijo za 
legitimacijo za glasovanje, vroči volilni odbor vsa
kemu volilcu po eno papirno ovojnico, naslovljeno 
na volilni odbor. Te ovojnice morajo biti perfori-
rane ter morajo imeti isto barvo in velikost. 

Člen 24. 

Za neveljavne se smatrajo one glasovnice, ki so 
podpisane. 

Ce je v eni ovojnici več glasovnic, se smatrajo 
prav tako za neveljavne. 

Člen 25. 

Vsak volilec dobi po eno glasovnico vsake kan
didatne liste; izmed njih položi glasovnico one liste, 
za katero hoče glasovati, v prejeto ovojnico, ki jo 
izroči volilnemu odboru na mestu in v času, ozna
čenem v volilnem razglasu. 

Predsednik ali drug član volilnega odbora, do
ločen za to, prevzame to ovojnico, jo vrže vpričo 
volilca v posebno skrinjico ter zapiše o izvršenem 
glasovanju potrebno zabeležko v volilni imenik. 

Skrinjico mora zapreti ali zapečatiti predsednik 
volilnega odbora; urejena mora biti tako, d a so 
ovojnice z glasovnicami ne morejo potegniti iz nje, 
ne da bi se skrinjica odprla. 

Ce so volijo istočasno, toda posebe, delavski in 
nameščenski zaupniki, se izročajo ovojnice z glasov
nicami ločeno ter se mečejo v dve posebni skrinjici. 

Člen 26. 

Volilne priprave in glasovanje samo je treba 
izvesti tako, da so s tem nikakor ne ovira obrato
vanje podjetja, kjer se vrši glasovanje. Glasovanje 
se mora vršiti na nedeljo ali na praznik, k o pri
zadeto podjetje ne obratuje, ali, če to dopuščajo 
razmere, na delavnik po končanem obratovanju v 
podjetju, in sicer na mestu in v času, označenem v 
volilnem razglasu. Mesto za • glasovanje mora biti 
praviloma v podjetju. Pri večjih podjetjih se sme 
vršiti glasovanje, da gre hitreje izpod rok, istočasno 
na več voliščih. V tem primeru mora določiti volilni 
odbor za vsako volišče posebno volilno komisijo; ta 
je sestavljena iz po treh polnopravnih rvolilcev, ki 
določijo enega izmed sebe za predsednika. 

Glede predstavnika liste v tej volilni komisiji je 
postopati tako, kakor je predpisano v členu 18. teh 
navodil.' 



19 Letnik X. 

Člen 27. 
Potrebne volilne prostore? mora dati volilnemu 

odboru na razpolaganje lastnik podjetja, če ima do
tično podjetje primerne prostore za glasovanje 

Erostori za glasovanje morajo imeti: pri manj
ših podjetjih dve prehodni sobi; pri podjetjih s 
preko 300 delavci pa morajo biti prostori za glaso-, 
vanje na ograjenem dvorišču, ki se da zapreti. 

V sobo-, kjer se vrši glasovanje, se puščajo de
lavci zaporedoma, in sicer eden ali več, nikakor, pa 
se jih ne pušča več nego pet obenem. 

Člen 28. 
Glasovanje se začne ob času, ki je označen v 

volilnem razglasu, in traja do časa, ki je določen v 
tem razglasu. Ko poteče čas za glasovanje, določen 
v volilnem razglasu, se pripuste h glasovanju samo 
še oni voHlci, ki so že bili takrat v sosednji sobi pri 
manjših ali na zaprtem dvorišču pri večjih podjetjih. 

V podjetjih, kjer se obratuje z dvema ali več iz
menami, se zavaruje delavcem, ki so zaposleni v 
dnevnih izmenah, potrebni čas za glasovanje tudi 
po njih končanem delu. 

Člen 29. 

Takoj po končanem glasovanju prošteje volilni 
odbor ovojnice, izročene z glasovnicami, ter vpiše 
ugotovljeno stanje v svoj zapisnik. Potem prošteje 
glasovnice, izročene za poedine kandidatne liste, ter 
prav tako vpiše uspeh v svoj zapisnik. 

Člen 30. 
Ko se ugotavlja volilni uspeh, je treba postopati 

tako-le: Glasovi, oddani za vsako poedino listo, se 
obenem seštejejo. Dobljena vsota so razdeli s toli
kim številom, kolikor se voli skupno zaupnikov v 
dotičnem podjetju. Tako dobljeni količnik jo volilni 
količnik. Potemtakem dobi vsaka volilna lista toliko 
mandatov ali zaupnikov in njih namestnikov, koli-
korkrat je volilni količnik v številu dobljenih gla
sov vsako liste, če bi na ta način število mandatov 
delavskih in nameščenskih zaupnikov ne bilo popol
noma dodeljeno, se dodele ostali mandati zapore
doma onim listam, ki imajo največji ostanek. 

Če so ostanki enaki, odloči žreb. kateri listi naj 
pripadejo nedodcljeni mandati. 

Člen 31. 
Mandati se dodeljujejo na poedine] kandidate 

poedinih kandidatnih list po vrsti, v kateri so ti 
kandidati vpisani v dotično kandidatno listo. 

V podjetjih, kjer je zaposlenih poleg delavcev, 
10 aH več nameščencev, se mora dodeliti, če ni od
padel izmed tako dodeljenih mandatov vsaj eden na 
predstavnike nameščencev, iz one kandidatne liste, 
ki je dobila največ glasov, zadnji mandat, ki ji pri
pada v dotični listi, prvoimenovanemu nameščencu. 

Če je kdo izvoljen na več kandidatnih listah, 
mora sam izjaviti volilnemu odboru, na kateri listi 
so smatra za izvoljenega. 

Člen 32. 

O uspehu izvršenega glasovanja mora sestaviti 
volilni odbor takoj zapisnik ter konstatirati v njem: 

1.) skupno število ovojnic, ki so jih oddali vo
lil ci; 

2.) skupno število pravilnih glasovnic, ki so jih 
oddali vsi volilci; 

3.) število glasov, ki so bili oddani za poedine 
kandidatne liste; 

4.) volilni količnik in število mandatov, ki od
padajo na poedine kandidatne liste; 

5.) število glasovnic, ki so bile kot nepravilne 
zavrnjene; 

6.) imena izvoljenih delavskih in nameščenskih 
zaupnikov. 

Ta zapisnik podpišejo vsi člani volilnega odbora, 
overovita pa ga odposlanca inspekcije dela in pri
stojne delavske zbornice. 

Člen 33. 
Ko je volilni odbor ugotovil uspeh volitev, mora 

o tem takoj obvestiti izvoljene osebe ter jim izdati 
pismeno potrdilo. 

Če izvoljeni^ zaupnik v treh dneh od dne, ko se 
mu je vročilo pismeno potrdilo, ne odkloni izvolitve, 
se smatra, da jo je sprejel; drugače pa pokliče vo
lilni odbor na njegovo mesto ustreznega namest-

. nika z iste kandidatne liste. 

Člen 34. 

Volilni odbor mora sestaviti listo izvoljenih za
upnikov ter jo najkesneje v petih dneh', ko se je 

sestavil in podpisal zapisnik o izvršenem glaso
vanju, razgrniti na onih mestih v podjetju, kjer je 
bil prej objavljen volilni razglas. 

Poleg tega mora vročiti od'bor v istem roku en 
izvod dotične liste lastniku podjetja, enega pa z 
vsemi zapisniki in ustreznimi spisi vred pristojni 
inspekciji dela na vpogled. 

Prav tako mora obvestiti o vsem tem pismeno 
tudi pristojno delavsko zbornico. 

člen 35. 
Volitev ne velja: 
a) če so se prekršili bistveni predpisi zakona o 

zaščiti delavcev; 
b) če so -se pripetilo med volitvijo činjenice, 

glode katerih obstoje dokazi, da so vplivale škod
ljivo na pravilni razvoj volitve, kakor: grožnje, na
silja, podkupovanje volilcev z alkoholom, denar
jem itd. 

Člen 3G. 

Zoper nepravilnosti med volitvijo se smejo pri
zadeti volilci in pristojna delavska zbornica pritožiti i 

I. Konstituiranje zaupnikov. 

Člen 1. 
Predsednik volilnega odbora mora pozvati v treh 

dneh, ko pestanejo volitve delavskih in nameščen
skih zaupnikov izvršne, pismeno vse izvoljeno za
upnike na sejo, da prevzamejo svoje dolžnosti. 

Na tem sestanku izvolijo posebo tako delavski 
kakor tudi nameščenski zaupniki, in sicer če so v 
vsaki kategoriji najmanj po trije, \\sak izmed sebe 
svojega starejšino in lajnika; če pa so v kategoriji 
manj nego trije zaupniki, izvolijo ti vsi skupaj svo
jega starejšino in lajnika. 

Če predsednik volilnega odbora ne bi postopal 
tako, kakor je zgoraj določeno, se konstituirajo iz
voljeni zaujTniki po poteku tridnevnega roka sami. 

Člen 2. 
Prav tako izvolijo tudi zaupniki v podjetjih, ki 

so sestavljena iz več samostalnih oddelkov, če voli 
vsak tak oddelek najmanj tri zaupnike, iz vsakega 
oddelka svojega starejšino. Če je število izvoljenih 

po volilnem odboru najkesneje mili dneh od zaupnikov za enega izmed teh oddelkov manjše nego 
dne, ko se je volitev izvršila, na pristojno inspek
cijo dela; če so utegnile te nepravilnosti vplivati na 
uspeh volitev, jo inspekcija dela tudi razveljavi. 
Zoper Tešitev pristojne inspekcije dela ni pritožbe. 

Če se vloži pritožba, mora izdati pristojna in
spekcije dela svojo rešitev v osmih dneh od dne, ko 
jo je prejela. Če tega ne stori, se smatra pritožba 
za zavrnjeno. 

Člen 37. 
Če bi kdo izmed članov volilnega odbora zaradi 

vplivanja na volilni uspeh glasoval za sklep, ki bi 
očigledno nasprotoval zakonu o zaščiti delavcev ali 
tem navodilom, kaznuje pristojna inspekcija dela 
na pritožbo prizadetih oseb, ko je ugotovila obstoj 
tega dejstva, take člane volilnega odbora z izgubo 
pasivne volilne pravice za tri leta in z izključitvijo, 
da bi bili člani volilnega odbora; zoper to odločbo 
se smejo pritožiti kaznovani člani volilnega odbora 
v. osmih dneh na ministrstvo za socialno politiko. 

Člen 38. 

Kolikor so delavske zbornice po teh navodilih 
poklicane, sodelovati pri volitvah delavskih in na
meščenskih zaupnikov, morajo to nemudoma storiti 
kakor tudi prepustiti volilnemu odboru ves potrebni 
volilni material. 

Člen 39. 
Vse stroške, ki izvirajo iz volitev delavskih in 

nameščenskih zaupnikov in, njih namestnikov, trpi 
pristojna delavska zbornica. 

Člen 40. 
Zoper delodajalce, ki so ne bi ravnali po od

redbah teh navodil ali ki bi postopali zoper ta na
vodila, morajo ukreniti pristojne inspekcije dola 
ono, kar je navedeno v drugem odstavku člena 23. 
zakona o inspekciji dela. 

Člen 41. 
Vse denarne kazni, določene z odredbami pred

njega člena teh navodil, se izrekajo v korist fonda 
za zaščito delavskih in nameščenskih zaupnikov pri 
pristojni delavski zbornici; upravljati se morajo po 
pravilniku, ki ga izda o tem prizadeta zbornica in ki 
ga odobri ministrstvo za socialno politiko. 

se morajo strogo 

Člen 42. 

Vse oblastne inspekcije dela 
ravnati po teh navodilih. 

Člen 43. 

Ta navodila veljajo od dne, ko se razglase v 
«Službenih Novinah». 

V B e o g r a d u , dne 23. decembra 1927.; 
Z. B. br. 11.979/TV. 

Minister za socialno politiko: 
dr. Gosar s. r. 

4. 
Na podstavi § 116. zakona o zaščiti delavcev 

predpisujem ta-le 
Poslovnik 

o delovanja delavskih in nameščenskih 
zaupnikov.* 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 29. decembra 1927., št. 296/LXXXIII. 

tri, izvolijo vsi ti zaupniki skupaj svojega starejšino. 
Kadar se pretresajo vprašanja, ki s« tičejo vseh 

oddelkov, se smatrajo ti starejšine za odposlance 
zaupnikov poedinih oddelkov dotičnega podjetja. 

Ti odposlanci ali starejšine zaupnikov poedinih 
oddelkov dotičnoga podjetja izvolijo za ta primer 
svojega starejšino izmed sebe z večino glasov. 

Člen 3. 
Na to sejo mora poklicati predsednik volilnega 

odbora tudi lastnika podjetja ali delodajalca, ki ji 
sme prisostvovati osebno ali pa poslati svojega za
stopnika. 

Člen 4. 
Ko se izvoli starejšina zaupnikov in se zaupniki 

konstituirajo, mora starejšina o tem tudi pismeno ob
vestiti lastnika ali delodajalca dotičnega podjetja, 
pristojno inspekcijo dela in pristojno delavsko zbor
nico ter jim priobčiti tudi imena izvoljenih zaup
nikov. 

II. Naloga zaupnikov. 

Člen 5. 

Delavski zaupniki imajo to-le nalogo: 
a) delujejo na zaščito gospodarskih, socialnih in 

kulturnih koristi delavcev, zaposlenih v podjetjih, 
ki so navedena v § 1. zakona o zaščiti delavcev; 

b) vplivajo na vzdrževanje dobrih odnošajev med 
delavci in njih delodajalci; 

c) sodelujejo pri pripravljanju in izdelovanju 
kolektivnih delovnih pogodb med delavci in delo
dajalci; 

č) skrbe, da se delodajalci in delavci strogo drže 
vseh kolektivnih in individualnih delovnih pogodb; 

d) posredujejo med delavci in delodajalci v spo
rih, ki izvirajo iz delovnega razmerja, zlasti pa v 
onih, ki se tičejo dnevnih mezd (plač), da se porav
navajo taki spori izlepa; kjer se jim to ne bi po
srečilo in kjer bi zaradi tega pretila stavka, morajo 
zahtevati zaupniki posredovanje državnih pristojnih 
oblast ev; 

e) posredujejo pri določanju akordnih tarif, po
vprečnih in minimalnih zaslužkov, kolikor niso regu
lirani s kolektivnimi pogodbami, ob sodelovanju 
delavskih profesionalnih organizacij in delodajalcev, 
istotako posredujejo pri deljenju akordnega dela; 

f) stremijo za tem, da se strogo uporabljajo vse 
odredbe, ki jih predpisujejo zakonodajna in admini
strativna oblastva za zaščito delavcev glede delov
nega1 časa, zdravja, življenja in socialnega zavaro
vanja, ter obveščajo in podpirajo pristojna nadzor
stvena oblastva v vseh vprašanjih, ki se nanašajo 
na uporabljanje veljavnega zakonodajstva o zaščiti 
delavcev; 

g) stremijo za tem, da se vzdržuje v podjetjih 
red in disciplina; 

h) podpirajo delavce in delodajalce z nasveti ob 
izstopu iz dela ali odpustu delavcev iz obrata; in., 
stremijo za tem, da se izvestni spori, ki so v zvezi 
s tem, poravnavajo izlepa; 

i) sodelujejo po možnosti pri upravi Taznih delav
skih humanitarnih naprav (zadrug raznih vrst, raz
nih društev za medsebojno podpiranje itd.), in sicer 
po navodilih ministrstva za socialno politiko; 

j) vročajo delodajalcem vloge za izboljšavo orga
nizacije dela v podjetjih. 

III. Delovanje zaupnikov. 

Člen 6. 
Delovanje delavskih in nameščenskih zaupnikov 

je posredniško-pomirjevalnega značaja. 
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Delavski in nameščenski zaupniki ne smejo spre
jemati v obrat in odpuščati delavcev in nameščencev 
iz obrata; tudi ne smejo določati dnevnih mezd ali 
akordnih cen za delavce. V teh stvareh smejo samo 
posredovati. 

Člen 7. 
Prošnje in pritožbe poedinih delavcev (nameščen

cev) sprejemajo poedini zaupniki ter jih oddajajo 
evojemu starejšini, ki obvešča o njih, čim utegne, 
prizadetega delodajalca ter vselej ukrene, česar je 
treba. 

Člen 8. 
Starejšina delavskih zaupnikov je zakoniti pred

stavnik delavcev v podjetju, v katerem je izvoljen. 
Starejšina in tajnik podpisujeta v imenu delav

cev, zaposlenih v dotič-nem podjetju, vse vloge, na
slovljene na lastnika podjetja ali na pristojna ob-
lastva. 

Člen 9. 
Če starejšina zaupnikov ne bi uspel v svojih 

intervencijah ali če bi pretila, zbog nepopustljivosti 
bodisi delavcev, bodisi delodajalcev nevarnost stav
ke ali izpora, mora starejšina o tem nujno obvestiti 
pristojno inspekcijo dela ter zahtevati od nje inter
vencijo, da se ta nevarnost odvrne. 

Med stavko ali izporom ne sme starejšina zaup
nikov, dokler stavke ali izpora ni konec, nastopati 
niti kot govornik, če bi namerjal s svojimi govori 
zavleči nastali spor, niti kot vodja stavke v dotič-
nem podjetju. 

Člen 10. 
Starejšina delavskih in nameščenskih zaupnikov 

mora imeti najmanj enkrat na mesec s svojimi za
upniki skupen sestanek. 

Sestanke sklicuje starejšina zaupnikov ustno ali 
pismeno, kadar so pokaže potreba ali kadar jih pis
meno zahteva tretjina izvoljenih zaupnikov. 

Sestanke mora sklicevati starejšina zaupnikov 
tudi na zahtevo pristojne inspekcije dela. 

Sestanek se sme vršiti vselej, kadar sta na njem 
prisotni dve tretjini izvoljenih zaupnikov. 

Sestanki se smejo vršiti v podjetju samem, če 
dado lastniki podjetij zaupnikom na razpolago po
treben lokal; drugače pa se vrše tudi izven dotič 
nega podjetja. 

Člen 11. 
Na sestankih se pretresajo vsa tekoča vprašanja, 

ki spadajo v njih področje po odredbah zakona •> 
zaščiti delavcev in po navodilih za volitve delav
skih in nameščenskin zaupnikov. 

Ce so se izvolili posebni delavski in nameščenski 
zaupniki, vrše svoje posle posebe; gledo onih vpra
šanj in poslov, ki se tičejo enih in drugih, pa imajo 
vsi zaupniki skupno sejo, v kateri izvolijo za ta 
primer svojega starejšino z navadno večino glasov. 

Člen 12. 
Zaupniki sklepajo v sejah polnoveljavno z nad-

polovično večino glasov prisotnih zaupnikov. Sta
rejšina glasuje poslednji Ob enaki porazdelitvi gla
sov odloča, starejšinov glas. 

Tajno glasovanje z listki se vrši, kadar sklepajo 
zaiupniki o ustavitvi dela v dotičnem podjetju ali 
kadar to zahteva eden izmed zaupnikov. 

Člen 13. 
V zapisnikih, ki se morajo voditi o sklepih za-

upniških sestankov, mora biti vselej vpisana vsebina 
eklepa, storjenega na teh sestankih, in s koliko gla-
60V je bil ta sklep storjen. 

Zapisnike podpisujeta starejšina in tajnik. 
Overovljen prepis teh zapisnikov mora pošiljati 

starejšina na zahtevo pristojni inspekciji dela in 
delavski zbornici. 

Člen 14. 
Starejšine delavskih in nameščenskih zaupnikov 

morajo predložiti koncem vsakega leta pristojni in
spekciji dela pismeno poročilo o svojem delovanju. 

V teh poročilih morajo biti po možnosti nave
deni vsi važnejši dogodki, ki posezajo v področje 
zaupnikov, in uspeh njih delovanja. Zlasti morajo 
obsezati ta poročila čim točnejše podatke o številu 
zaposlenih delavcev in nameščencev, njih starosti, 
spolu, zakonskem stanju, številu otrok (rodbinskih 
članov), plačah in dnevnih mezdah (največjih in 
najmanjših), stanju naprav, ki služijo za podpiranje 
delavcev in nameščencev, kakor: kuhinj, konaumnih 
zadrug, stanovanj, čitalnic itd. 

Člen 15. 
Ce se zdi skupini delavskih ali nameščenskih 

zaunpikov, da se s sklepom, ki se enako tiče delav
cev in nameščencev, v znatni meri prekršene njene 

opravičene koristi, se sme pritožiti na pristojno in
spekcijo dela, ki preizkusi okolnosti, v katerih je 
bil omenjeni sklep storjen; če ugotovi, da krši ko
risti prizadete skupine, sme ta sklep tudi razvelja
viti. 

Zoper tako odločbo pristojne inspekcije dela se 
sme nezadovoljna stranka v 14 dneh pritožiti na 
ministrstvo za socialno politiko, čigar odločba je 
izvršna. 

Člen 16. 
Ce se delavske humanitarne naprave eventualno 

udeležujejo pri dotičnem podjetju, kakor: društva 
za medsebojno podpiranje, zadruge in druge naprave 
za oddajanje živil in drugih predmetov, stanovanj 
itd., odrede v upravo takih naprav vsi zaupniki 
samo potrebno število svojih odposlancev, in sicer 
po vrsti in velikosti dotične naprave. 

Če se zgode v funkcioniranju teh naprav nepra
vilnosti, morajo poslati zaupniki pristojnemu držav
nemu nadzorstvenemu oblastvu vlogo o tem. 

Člen 17. 
Delavski zaupniki ne dobivajo za svoje delo no

bene plače ali nagrade. 
Svojo dolžnost opravljajo, kadarkoli je to mo

goče, izven določenega delovnega časa. 
Kolikor pa se mora vršiti njih delovanje po na

ravi njim odrejenega področja ob delovnem času, 
ne smejo smatrati delodajalci časa, prebitega v 
prednjem delovanju, za čas, ki bi ga prebili delavski 
zaupniki izven podjetja, in torej tudi ne smejo za
radi tega ničesar odtezati od njih dnevnih mezd. 
Pri delavskih zaupnikili, ki se plačujejo od kosa, 
jim morajo vračuniti lastniki podjetij čas, ki ga pre
bijejo v prednji dolžnosti, dokler traja delovni čas 
v podjetju, kot efektivno delo v podjetju ter jim 
ga nagraditi v razmerju njih povprečnega normal
nega zaslužka. 

Člen 18. 
Če se izprazni mesto delavskega ali nameščen-

skega 'zaupnika, se vpokliče, da ga popolni, ustrezni 
namestnik z iste kandidatne liste. Ta popolnitev se 
mora izvršiti najkesneje v 14 dneh od dne, ko so 
je dotično mesto izpraznilo. 

Člen 19. 
Delovanje delavskih in nameščenskih zaupnikov 

je pod nadzorstvom pristojne inspekcije dela. 
Inšpektorji dela se morajo, ko pregledujejo pod

jetja, obveščati o njih delovanju ter izdajati po
trebna navodila in potrebne naredbe za čim pravil-
nejše izvrševanje njih dojžnosti; zaupniki pa se mo
rajo strogo ravnati po danih navodilih in naredbah. 

Člen 20. 
O sporih, ki nastajajo med samimi delavci pod

jetja ali med delavci in njih delodajalci, in sicer v 
zvezi s poslovanjem zaupnikov, odločajo pristojne 
inspekcije dela ali ministrstvo za socialno politiko. 

Člen 21. 
Delodajalci ne smejo odpuščati niti preganjati 

delavskih jn nameščenskih zaupnikov zaradi pra
vilnega izvrševanja njih dolžnosti po odredbah za
kona o zaščiti delavcev in navodil za volitve delav
skih in nameščenskih zaupnikov. 

Člen 22. 
Vse spise, ki se nanašajo na njih delovanje, mo

rajo hraniti zaupniki v svojem arhivu ter jih oddati 
zaupnikom, ki stopijo na njih mesto. 

IV. Končne odredbe. 

Člen 23. 
Vsi stroški, združeni z delovanjem delavskih in 

nameščenskih zaupnikov, obremenjajo pristojno de
lavsko zbornico. 

Člen 24. 

5. 
Na podstavi člena 3. zakona o izplačevanju vojne 

škode in člena 2. pravilnika za izplačevanje kupo
nov, amortiziranih obveznic in izžrebanih dobitkov 
loterijske 21

/4%ne državne rente za vojno škodo 
predpisujem ta-le 

Načrt 
za četrto amortizacijo obveznic loterijske 
2%%ue državne rente za vojno Škodo za 

proračunsko leto 1927./1928.* 

Ta pravilnik velja tako za delovanje delavskih 
in nameščenskih zaupnikov in njih namestnikov, iz
voljenih po odredbah navodil za volitve delavskih 
in nameščenskih zaupnikov, kakor tudi za delo
vanje onih, ki se izvolijo po sporazumu. 

Člen 25. 
Ta poslovnik stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v «Službenih Novinah». 
V B e o g r a d u , dne 23. decembra 1927.; 

Z. R. br. 11.980/P7. 
Minister za socialno politiko: 

dr. Goear s. r. 

Po podatkih, ki jih je predložila uprava za vojno 
škodo skladno s členom 9. zakona o izplačevanju 
vojne škode generalni direkciji državnih dolgov, se 
je natisnilo skupaj 4600 serij, odnosno 4,600.000 
obveznic po 1000 Din v skupnem nominalnem znesku 
4.600,000.000 Din. 

Od tega števila natisnjenih obveznic se je izročilo 
upravi za vojno škodo 4,500.000 obveznic za poraz
delitev med osebe, ki imajo po členu 10. omenjenega 
zakona pravico, svoje izvršne razsodbe zamenjati za 
te obveznice. Ostanek natisnjenega števila obveznic, 
t. j . 100.000 obveznic, se je pridržal pri generalni 
direkciji državnih dolgov in pri tej se hranijo tudi 
sedaj kot nerazdane obveznice. 

Od prejetega števila obveznic je vrnila uprava 
za vojno škodo generalni direkciji državnih dolgov 
2098 obveznic, ki so bile amortizirane z doslej oprav
ljenimi žrebanji ter so se na dan žrebanja zatekle 
pri njej kot nerazdane. Te obveznice, kot nerazdane, 
ne spadajo v amortizacijo (glej točko 2. člena V. 
tega načrta) in so kot take začasno razveljavljene. 
Torej je pri generalni direkciji državnih dolgov po
leg 100.000 obveznic, omenjenih v prednjem od
stavku, še 2098 obveznic, za kolikor manj jih je pri 
upravi za vojno škodo. 

Razsodbe so se zamenjavale za obveznice v letu 
1924. do dne 1. novembra istega leta, v letu 1925. do 
dne 10. decembra istega leta, v letu 1926. do dne 
25. decembra istega leta, v lotu 1927. pa prav tako 
do dne 25. decembra tega leta. Izdajanje obveznic 
se ustavi začasno vsako leto tekom meseca decern-. 
bra, da se more ugotoviti stanje tega dolga in po 
tem izdelati amortizacijski načrt, po katerem naj se 
izvTŠi žrebanje za amortizacijo in za dobitke. 

Od natisnjenih 4,600.000 obveznic se je izdalo 
oškodovanim državljanom v zameno za izvršne raz
sodbo nastopno število obveznic: 

leta 1924. 3,983.799. obveznic 
v nominalnem znesku . . . . 3.983,799.000 Din; 

leta 1925. 272.093 .obveznice 
v nominalnem znesku . . . . 272,093.000 Din; 

leta 1926. 44.019 obveznic v 
nominalnem znesku 44,019.000 Din; 

leta 1927. 164.307 obveznic 
v nominalnem znesku . . . . 154,307.000 Din. 

Od začetka zamene do dne 
31. decembra t. 1. se je izdalo 
skupaj obveznic v nominalnem 
znesku 4.454,218.000 Din. 

Pri generalni direkciji držav
nih dolgov in pri upravi za vojno 
škodo je ostalo nerazdanih obvez
nic 145.782 v nominalnem znesku 145,782.000 Din. 

Skupni dolg se je proti ob
veznicam, izdanim do konca tega 
leta v nominalnem znesku . . . 4.454,218.000 Din, 
zmanjšal v proračunskih letih 
1924./1925., 1925./1926. in 1926./ 
/1927., in sicer: 
a) za nominalni znesek obveznic, 

ki se smatrajo po členu 3. za
kona o izplačevanju vojne 
škode za amortizirane, z . . 51,131.000 Din, 

b) za nominalni znesek obveznic, 
ki so bile amortizirane z žre
banjem za amortizacijo in ki 
se izplačujejo po nominali, s . 73,163.000 Din, 

c) za nominalni znesek poeđinih 
obveznic, ki so zadele dobitek 
in ki so bile s tem amortizi
rane, s 562.000 Din, 

skupaj za 124,856.000 Din. 
Potemtakem znaša po odbitku 

amortizacije, izvršene v treh pred
hodnih proračunskih letih, ta dolg 
dne 31. decembra t. L nominalnih 4.329,362.000 Din;. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 31. decembra 1927., št. 298/LXXV. 
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3. 21 Letnik X. 

P r i p o m b a 1. "Število obveznic, izdanih v 
letih 1924., 1925. in 1926., ki so izkazane* v tem na
črtu, se ne ujema s števili, navedenimi v prejšnjih 
načrtih za proračunska leta 1924./1925., 1925./1926. 
in 1926./1927. iz nastopnih razlogov: 
a) ker niso mnoga občinska sodišča (opštinski su

dovi) vrnila nerazdanih obveznic o pravem času, 
t. j . pred dnem 31. decembra 1924., odnosno 1925. 
in 1926., nego šele po se&tavi amortizacijskega 
načrta, tako da so te obveznice izkazane v prejš
njih načrtih za razdane, kar pa.dejanski niso. 

Da se ne bi stanje dolga, izkazano v amorti
zacijskem načrtu za dotično leto kakor doslej 
menjalo v prihodnjih amortizacijskih načrtih 
zaradi malomarnosti občinskih sodišč (opštinekih 
sudov) in da se ne bi s tem oteževal generalni 
direkciji državnih .dolgov obračun s fondom voj
nih invalidov, ki se mu mora po zakonu izročiti 
vrednost vseh nevnovčenih kuponov, sem odlo
čil: Ko se ugotavlja, koliko je bilo v tem letu 
izdanih obveznic 2y2,%nc loterijske državne rente 
za vojno škodo, je treba vzeti v poštev znesek 
obveznic, ki so bilo izkazane v prejšnjih letih kot 
izdane in ki se sedaj vračajo upravi za vojno 
škodo po pripombah krajevne kontrole; za1 toliko 
manj pa naj se izkaže v tem letu povečani dolg 
države po tej renti; 

b) ker so se izdajale na podstavi člena 1. zakona 
o izpremeinbah člena 12. zakona o izplačevanju 
vojne škode, sklenjenih dne 6. avgusta 1925.. 
osebam, ki so dobile posojilo, leta 1925., 1926. in 
1927. obveznice z vsemi kuponi, t. j . tudi s kupo
nom št. 1, odnosno št. 2, tako da se morajo ama
tati obveznice za izdane v prejšnjih letih. 
P r i p o m b a 2. Tukaj izkazani nominalni znesek 

obveznic, amortiziranih z žrebanjem, so nekoliko raz
likuje od zneskov, izkazanih v predhodnih amorti
zacijskih načrtih za proračunska leta 1924./1925., 
1925./1926. in 1926./1927. Razlika izvira odtod, ker 
se v načrtu določa, da se bo vseh 1000 obveznic do
tične serije, ki se izžreba pri prihodnjem žrebanju, 
amortiziralo šele takrat. Vendar pa se redno dogaja, 
da so poedine Številke obvoznic te serije amortizi
rane že v prejšnjih letih ali v samem tem letu po 
členu 3. .zakona o izplačevanju vojne škode ali pa 
so med obveznicami,#ki še niso razdane, ali med 
onimi, ki so zadele dobitek pri enem izmed prejšnjih 
žrebanj za dobitke. (Glej člen V. tega načrta.) 

P r i p o m b a 3. Leta 1927. je bilo izdanih v za
meno za izvršne razsodbe o priznanem povračilu 
škode: 
a) po členu 1. zakona o izplače

vanju vojne škode oškodovanim 
osebam in napravam v Srbiji in 
Črni gori po odbitku 2496 ob
veznic, vrnjenih na podstavi 
pripomb krajevne kontrole (pri
pomba 1.' pod a), obveznic v 
nominaJneni znesku . . . . 34,760.000 Din; 

b) po členu 30. zakona o izplače
vanju vojne škode oškodovan
cem, ki so živeli ali žive vzdolž 
bojišča proti Srbiji in Crni gori 
in ki so se jim začele izdajati 
obveznice v tem letu na pod
stavi uredbe o izplačevanju voj
ne škode, razglašene v «Služ
benih Novinah» z dno 6. aprila 
1927,, št.77/XVn, obveznic v 
nominalnem znesku . . . . 119,547.000 Din, 

skupaj . . 154.307.000 Din. 

П. 

Za nabave blaga, izvršene na 
račun reparacij po mirovnih pogod
bah iz držav, obsojenih na povra
čilo vojne škode, je prejela uprava 
za vojno škodo v tem letu 5197 
obveznic v nominalnem znesku . 5,197.000 Din. 

Od zapadlih kavcij v obvezni
cah vojne škode se je prejelo 4730 
obvoznic v nominalnem znesku . 4,730.000 Din. 

Od ministrstva pravde —i od
delka za sekvestre — se je pre
jelo kot izplačilo posojil, ki so se 
dobila iz sekvestriranih posestev 
in so znašala manj nego 5000 Din, 
skladno z izpremembo člena 12. 
zakona o izplačevanju vojne škode 
in z odločbo ministrskega sveta! 
D. br. 955 z dne 16. aprila -1926., 
171 obveznic v nominalnem znesku 171.000 Din 

To se nanaša na osebe, ki eo 
jim izdala občinska sodišča (opštin- , 

ski sudovi) zoper člen 12. zakona 
o izplačevanju vojne škode iz ne-
poučenosti obveznice v zameno za 
izvršne razsodbe, ne glede na po
sojilo, ki so ga prejele te osebe 
prej v denarju iz sredstev, doblje
nih s sekvestriranih posestev- ali 
drugače, za obnovitev svojih po
škodovanih posestev ali obratoval
nic in ki ga plačujejo sedaj v ob
veznicah. 

Skupaj se je prejelo do konca 
meseca decembra 1927. takih ob
veznic, ki spadajo po členu 3. in 
členu 12. zakona o izplačevanju 
-vojne škode v amortizacijo, in od 
zapadlih kavcij 10.098 v nominal
nem znesku 

rv. 

10,09.000 Din. 

Ш. 

Po proračunu za leto 1927./ 
/1928. je določen za anuitetno 
službo loterijske 2У2%пе državne 
rente za vojno škodo v partiji 50., 
poziciji 8.. kredit, in нсет: 

za' obresti 110,000.000 Din, 
za amortizacijo • 24,000.000 Din, 

skupaj . . 134,000.000 Din. 

Ker je bilo izdanih do dno 31. de
cembra 1.1. skupaj 4,454.218 obvez
nic, od katerih jih je bilo do gore-
njega roka amortiziranih 124.856 v 
prejšnjih letih, 10.098 pa v tem letu 
po členih 3. in 12. zakona o izpla
čevanju vojne škode, kar tvori 
skupaj 134.954 obveznic, tako da 
se kupon št. 4 teh obveznic ne 
more predložiti v izplačilo, je treba 
vzeti za izplačilo kupona št. 4 v 
poštev samo 4,319.264 obveznic, za 
katerih izplačilo obresti je treba 
kredita 107,981.600 Din. 

Če se od kredita, določenega s 
proračunom za izplačilo obresti te 
rente v proračunskem letu 1927./ 
/1928. v znesku . 110,000.000 Din, 
odbije vsota, potrebna za plačilo 
obresti od 4,319,264 obveznic, .- . 107,981.600 Din, 

Žrebanje obveznic za amortizacijo se bo vršilo 
skladno s členom 2. zakona o izplačevanju vojne 
škodo po serijah, t. j . vseh 1000 številk dotične se
rije od 1 do 1000. 

Potemtakem se mora amortizirati z žrebanjem 
skupaj 27 celih serij. 

V. 
Ker pa je jako verjetno, da bodo izmed serij, ki 

se bodo s tem žrebanjem amortizirale, predirne1 šte
vilke obveznic: 

1.) med obveznicami, ki so se položite upravi 
vojne škode za nabave, izvršene na račun reparacij, 
tako da se smatrajo že po zakonu samem — členu 3. 
zakona o izplačevanju vojne škode — za amortizi
rane (glej točko II. tega načrta in isto točko prvega, 
drugega in tretjega amortizacijskega načrta). 

2.) med obveznicami, ki še niso razdane, in 
3.) med obveznicami, ki so zadele dobitek pri 

prvem, drugem in tretjem žrebanju za dobitke, 
se mora izžrebati namesto teh obveznic, kolikor 
znaša njih skupna vsota 1000 (t. j . kolikor obveznic 
tvori eno serijo), naknadno še toliko serij, kolikor 
bo celih serij. 

Če število teh obveznic ne doseže ene serije, t. j . 
1000 obveznic, ali če preseže 1000 obveznic, toda ne 
doseže prihodnjega tisoča, se ne vzame v poštev. 

VI. 
Žrebanje prvih 27 serij, odnosno 27.000 teh ob

veznic za amortizacijo (točka P7. tega načrta), se 
mora izvršiti dne 16. januarja 1928. 

Naknadno žrebanje za amortizacijo, kolikor oi 
bilo zanje potrebno glede na predpis točke V. tega 
načrta, se mora izvršiti dne 21., odnosno dne 24. ja
nuarja 1928. 

VIL 
Žrebanje obveznic za dobitke se bo izvršilo 

skladno: s členom 5. zakona o izplačevanju vojne 
škode po serijah in številkah. 

Obveznice, ki se amortizirajo z žrebanjem v me
secu januarju 1928., kakor tudi one, ki se smatrajo 
po členu 3. zakona o izplačevanju vojne škode za 
amortizirano, ne igrajo na dobitke. 

ostane kot prihranek od kredita, 
namenjenega za izplačilo obresti, . 2,018.400 Din. 

Da pa se čim hitreje amortizira 
ta renta, sem odločil, v breme sub-
pozicije, odrejene za izplačilo ob
resti, zvišati kredit, določen s pro
računom v drugi subpoziciji par
tijo 50., pozicije 8., proračuna za 
leto 1927./1928. kot amortizacijo, 
za vsoto . • 2,000.000 Din, 
poleg tega pa z virementom iz po
zicije 2. iste partije, v kateri se bo 
dosegel ob izvrševanju proračuna 
izvesten prihranek, zvišati kredit 
za amortizacijo še za . . . . 1,000.000, Din. 

,S tem se zviša kredit za amorti
zacijo te rente za proračunsko leto 
1927./1928. za skupno vsoto . . , 3,000.000 Din. 
Torej je treba po tem naknadno 
zvišanem kreditu 3,000.000 Din po
leg 24,000.000 Din, odobrenih s pro
računom, amortizirati pri januar
skem žrebanju 1928. leta 27.000 
obveznic v nominalnem znesku . 27,000.000 Din. 

18.400 Din, kolikor jih ostane kot prihranek od 
kredita, namenjenega za izplačilo obresti, je treba 
rezervirati za eventualno naknadno izplačilo ku
pona št. 4 onim osebam, ki se jim prizna pravica do 
vnovčitve tega kupona pozneje po izpremenjenih od
redbah člena 12. zakona o izplačevanju vojne škode. 

Potemtakem se bo amortiziralo za proračunsko 
leto 1927./1928.: 

1.) v obveznicah, ki se smatrajo 
po členih 3. in 12. zakona o izpla
čevanju vojne škode za amortizi
rane, in od zapadlih kavcij v no-
jminalnem znesku 10,098.000 Din, 

2.) v obveznicah, ki se morajo 
amortizirati z žrebanjem, v nomi
nalnem znesku 27,000.000 Din, 

3.) v obveznicah, И zadenejo 
dobitke, 188.000 Din, 

skupaj obveznic v nominalnem 
znesku . . . . . . . . . . 37,286.000 Din. 

vin. 
• Dobitkov je 188. 

Ker je leto 1928. sodo leto, so dobitki skladno s 
členom 5. zakona o izplačevanju vojne škode ti-le: 

1 dobitek 1,000.000 Din . . 1,000.000 Din, 
2 dobitka po 500.000 Din . . 1,000.000 Din, 
5 dobitkov po 200.000 Din . . 1,000.000 Din, 

10 dobitkov po 100.000 Din . . 1,000.000 Din, 
20 dobitkov po 50.000 Din . . 1,000.000 Din, 
50 dobitkov po 20.000 Din . . 1,000.000 Din, 

100 dobitkov po 10.000 Din . . 1,000.000 Din, 
188 dobitkov skupaj . . 7,000.000 Din. 

Zgoraj omenjene dobitke zadenejo obveznice po 
vrsti, kakor se izžrebajo. 

DL 
Predpisi točke V. tega načrta veljajo tudi za žre

banje dobitkov. 
Žrebanje obveznic za dobitke se prične dne 

15. februarja 1928., naknadno pa dne 21., odnosno 
dne 23. februarja 1928., kolikor bi bilo potrebno, če 
zadene katerega izmed dobitkov že amortizirana ali 
nerazdana obveznica ali obveznica, ki je prej zadela 
dobitek. 

X. 
Na podstavi pooblastitve po členu 12. zakona o 

proračunskih dvanajstinah za mesece april, maj, 
junij in julij 1925. se je natisnilo poleg 4,600.000 ob
veznic, omenjenih v točki I. tega načrta, še 287.221 
obveznic po nominalnih 5000 Din in 158.509 obvez
nic po nominalnih 10.000 Din. 

Te obveznice so se natisnile edino zato, da se 
olajša promet tega papirja in njegova služba, tako da 
se morejo uporabiti samo za zameno in žrebanje iz
danih obveznic po nominalnih 1000 Din. 

Na podstavi člena 2. naknadno izdanega pravil
nika, kako se dajo v promet te obveznice, je doslej 
generalna direkcija državnih dolgov: 
a) pri svoji blagajni vzela iz obteka 116.065 obvez

nic po 1000 Din ter zamenjala ustrezno nominal
no vrednost 116,065.000 Din za 4679 obveznic po 
5000 Din in za 9267 obveznic po 10.000 Din; in 

b) izročila upravi za vojno škodo novih obveznic, 
in sicer: 10.903 obveznic po 5000 Din in 16.914 
obveznic po 10.000 Din v nominalnem znesku 
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22 Letnik X. 
223,655.000 Din zaradi izplačila oškodovanim 
osebam v zameno za izvršne razsodbo o prizna
nem povračilu škode. 
Po poročilu uprave za vojno škodo je ostalo od 

prejeto gorenje količine nerazdanih obveznic za 
vsoto nominalnih 37,675.000 Din, 

Torej se je dalo doslej v obtek skupaj 13.391 
obveznic po 5000 Din in 23.509 obveznic po 10.000 
Din. 

V nominalnem znesku 339,720.000 Din se je uni
čilo ustrezno število izžrebanih obveznic, ki se glase 
na nominalnih 1000 Din. 

Če zadene dobitek obveznica, katere številka 
spada v pet, odnosno deset Številk, ki jih nosijo 
nove obveznice po nominalnih 5000 Din, odnosno 
po 10.000 Din. je smatrati za amortizirano samo ono 
obveznico, katere številka je zadela dobitek. Ostale 
štiri, odnosno ostalih devet obveznic, katerih šte
vilke spadajo v obveznico nominalnih 5000 Din, od 
nosno 10.000 Din, je smatrati za neamortizirane. 

Ob izplačilu dobitka se izdado lastniku take ob
veznice nove obveznice po nominalnih 1000 Din in 
5000 Din, ki morajo nositi številke neamortiziranih 
obveznic. 

XI. 
Pregled o izplačilu kuponov, obveznic, amortizi

ranih z žrebanjem, in izžrebanih dobitkov: 

P o p r v e m a m o r t i z a c i j s k e m n a č r t u za 
p r o r a č u n s k o l e t o 1924./1 9 2 5. 

Določeno Izplačano 
Din Din 

za obresti od kupona št. 1 98,896.300 95,950.550, 
za amortizacijo v gotovini 

po prvem žrebanju . 19,567.000 18,693.000, 
za dobitke po prvem žre

banju 3,500.000 3,070.000, 

skupaj . . 121,963.300 117,713.550. 
Amortizaciji v gotovini . . . 19,567.000 Din 

se dodaja: 
a) vrednost obveznic, amortizira

nih po členu 3. zakona o izpla
čevanju vojne škode, . . , 27,947.000 Din, 

b) vrednost amortiziranih obvez
nic, na katere so se izžrebali 
dobitki, 186.000 Din, 
skupaj leta 1924./1925. amorti

ziranih obvoznic v nominalni vred
nosti 47,700.000 Din. 

P o d r u g o m a m o r t i z a c i j s k e m n a č r t u za 
p r o r a č u n s k o l e t o 1925./1926. 

Določeno Izplačano 
Din Din 

za obresti od kupona št. 2 104,921.225 102,328.500, 
za amortizacijo v gotovini 

po drugem žrebanju . 25,846.000 24,216.000, 
za dobitke po drugem žre

banju 7,000.000 6,050.000, 
skupaj . . 137,767.225 132,594.500. 

Amortizaciji v gotovini . . . 25,846.000 Din 
se dodaja: 
a) vrednost obveznic, amortizira

nih po Členu 3. zakona o izpla
čevanju vojne škode, . . . . 11,343.000 Din, 

b) vrednost obveznic, na katere so 
se izžrebali dobitki, . •. . . 188.000 Din, 

P o t e m č e t r t e m a m o r t i z a c i j s k e m n a 
č r t u za p r o r a č u n s k o l e t o 1927./1 9 2 8. 

Določeno 
za obresti od kupona št. 4 . . . 107,981.600 Din, 
za amortizacijo v gotovini . . . 27,000.000 Din, 
za dobitke 7,000.000 Din, 

. 141,981.600 Din. 

. 27,000.000 Din 

skupaj leta 1925./1926. amorti
ziranih obvoznic v nominalni vred
nosti 37,377.000 Din. 

P o t r e t j e m a m o r t i z a c i j s k e m n a č r t u 
za p r o r a č u n s k o l e t o 1926./1 9 2 7. 

Določeno Izplačano 
Din Din 

za obresti od kupona št. 3 105.074.825 96,406.625, 
za amortizacijo v gotovini 

po tretjem žrebanju . 27,750.000 25,716.000, 
za dobitke po tretjem 

žrebanju . . . . . 3,500.000 3,155.000, 
skupaj . . 136,324.825 125,277.625. 

Amortizaciji v gotovini . . . 27,750.000 Din 
se dodaja: 
a) vrednost obveznic, amortizira

nih po členu 3. zakona o izpla
čevanju vojne škode, . . . . 11,841.000 Din, 

b) vrednost obveznic, na katere so 
se izžrebali dobitki, . . . 188.000 Din, 
skupaj leta 1926./1927. amorti

ziranih obveznic v nominalni vred
nosti 39,779.000 Din. 

skupaj 
Amortizaciji v ' gotovini . 

se dodaja: 
a) vrednost obveznic, amortizira

nih po členu 3. zakona o izpla
čevanju vojne škode, . . . . 10,098.000 Din, 

b) vrednost obveznic, na katere se 
izžrebajo dobitki, . . . . 188.000 Din. 
Skupaj se bo amortiziralo v 

proračunskem letu 1927./1928. ob
veznic v nominalni vrednosti . . 37,286.000 Din. 

Nevnovčeni kuponi in izžrebani dobitki zastarajo 
v enem letu, nevno.včcne amortizirano obveznice pa 
v petih letih v korist fonda vojnih invalidov. Raz
lika, ki se pokaže po roku zastaranja med določe
nimi in izplačanimi vsotami, se vloži v omenjeni 
f 0 n d - XIL 

Imetnikom obveznic te 2y2,%ne državne ronte pri
poročam, naj izza dne 16. januarja 1928. ne prodado 
svojih obveznic, dokler se predhodno ne uverijo 
iz «Službenih Novin» in uradnih list, ki jih pošilja 
generalna direkcija državnih dolgov vsem občinskim 
sodiščem (opštinskim sudovom) in vsem finančnim 
upravam, da so njih obveznice niso amortizirale 
pri žrebanju dne 16., 21. in 24. januarja in o tem, ali 
niso zadele dobitka pri žrebanjih dne 15., 21. in 
23. februarja 1928. 

Ministrstvo za finance, 
generalna direkcija državnih dolgov, v Beogradu, 

dne 30. decembra 1927.; D. br. 21.800. 
Namestnik ministra za finance, 

minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblasfev. 
S 17/26—21. 100 

Odprava konkurza. 
Prezadolženka: Eliza. Š e r a k, trgovka v Konji

cah. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklopom opr. št. 

iS 17/26—2 o imovini te prezadolženke, jo po § 139. 
k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju. 
dne 21. decembra 1927. 

S 9/27—12. 
Odprava konkurza. 

101 

Prezadolženec: K m e t i j s k o in k on z u nt n o 
d r u š t v o , z. z o. z. v Š m a r j u p r i J e l š a h . 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 
S 9/27—2 o imovini tega prezadolženca, je po § 139. 
k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 
dne 24. decembra 1927. 

Ne I 248/27—3. 
Amortizacija. 

92 -2 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

E. br. 1660/8. 
Razglas. 

Zaradi korenite praktične izobrazbe v vinarstvu 
in sadjarstvu se priredita od dne 15. februarja do 
dne 15. novembra 1928. dva devetmesečna viničar-
ska tečaja, in sicer pri državnih trtnih nasadih in 
drevesnicah 

1.) v Pekrah, pošta Limbuš, in 
2.) v Kapeli, pošta Slatina-Radenci. 
V vsak tečaj se sprejme po deset mladeničov. 

Pouk je v prvi vrsti praktičen in le toliko tudi teo
retičen, kolikor je to neizogibno potrebno za boljše 
razumevanje vsakega posameznega opravila v vino
gradu, sadovnjaku, trsnici, drevesnici in vinski kleti. 

Gojencem gre prosto stanovanje in brezplačna 
kmetiška hrana; poleg tega bodo dobivali mesečno 
po 100 Din na roko, da si oskrbe pranje perila in 
razne manjše potrebščino za telesno nego kakor tudi 
za snaženje obleke in obuvala. 

V tečaj se sprejmejo viničarski in kmetiški mla
deniči iz mariborske oblasti, ki so stari najmanj 16 
in ne več nego 24 let ter so telesno dovolj močni 
za svojeročno opravljanje vseh 'opravil v vinograd
niškem obratu. 

Primerno kolkcvanim prošnjam za sprejem je 
treba priložiti: 

1.) krstni list, 
2.) zdravniško izpričevalo, 
3.) nravstveno izpričevalo, 
4.) obvezo staršev, da puste prosilca devet me

secev nepretrgoma v tečaju, in 
5.) odpustnico ljudske šole. 
Tako opremljene prošnje naj izroče prosilci naj-

kesneje do dne 1. f e b r u a r j a 1 9 2 8. o s e b n o 
upravniku državnega trtnega nasada v Pekrah ali 
Kapeli, kjer se pač žele udeleževati tečaja. O spre
jemu v tečaj bodo prosilci obveščeni takoj po go
renjem roku. 

Tečajniki dobe koncem tečaja izpričevala o do
seženi sposobnosti za opravila v vinogradništvu in 
sadjarstvu. 

V M a - r i b o r u , dne 31. decembra' 1927. 
Veliki župan mariborske oblasti: 

dr. Schaubach s. r. 

Na prošnjo Franca T r i 11 e r j a, posestnika v 
Virmašah št. 38, se uvaja postopanjo za amortiza
cijo nastopne vložne knjižice, ki.jo je prosilec baje 
izgubil: Vložna knjižica Okrajne hranilnico in poso
jilnice, r. z. z n. z. v Škofji Loki, št. 4912 na ime: 
Marija Trillerjeva iz Virmaš št. 38 in z vlogo, ki je 
znašala dne 1. januarja 1927. 790 Din 28 p. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne 
24. decembra 1927., ker bi se sicer po tem roku 
izreklo, da jo vložna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Škofji Loki, oddelek L, 
dne 28. decembra 1927. 

E 766/27—9. 24 
Dražbeni oklic 

Dne 1. f e b r u a r j a 192 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 19 dražba polovice 
nepremičnin: zemljiška knjiga Slatina, vi. št. 44. 

Cenilna vrednost: 28.683 Din 5 p: najmanjši po-
nudek: 19.122 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki ja 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, 
dne 12. decembra 1927. 

E 195/27—9. 31 
Dražbeni oklic 

Na predlog K o m e r c i j a l n o b a n k e v 
L j u b l j a n i , zastopane po drju. Karlu Kuhlju, 
odvetniku v Ljubljani, bo dno 2 1. j a n u a r j a 
19 2 8. ob devetih pri podpisanem sodišču na pod
stavi sodno odobrenih pogojev dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga šmihel: 1.) vi. št, 444: stavbna par
cela št. 13, hiša v Šmihelu s hlevom, svinjakom, 
kozelcem, vodnjakom in 3 zemljiške parcele, cenilna 
vrednost 25.820 Din, najmanjši ponudek 17.213 Din 
34 p; 2.) vi. št. 489: 2 zemljiški parceli, cenilna 
vrednost 1200 Din, najmanjši ponuđek 800 Din; 
3.) vi. št. 134: stavbna parcela, hiša v Klečeti št. 20 
s podom, kaščo, hlevom, kletmi, 2 svinjakoma, vod
njakom in kozelcem in 15 zemljiških parcel, cenilca 
vrednost 19.110 Din, najmanjši ponudek 12.740 Din; 
4.) vi. št. 136: 1 zemljiška parcela, cenilna vrednost 
1500 Din, najmanjši ponudek 1000 Din. 

K nepremičnini ad 1.) spadajo te-le pritekline: 
1 konj, 1 krava, 2 voza, 1 gnojni koš, 1 lojtrnica, 
2 kadi, 1 plug in 1 brana v skupni cenilni vrednosti 
1060 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Okrajno sodišče v Žužemberku, 

dne 10. decembra 1927. 

P 101/27—2. 99 
Razglasitev preklica. 

S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 
22. oktobra 1927., opr. št. L 4/27—7, je bil Anton 
L a j h, konjač v Lasigovcih, prej stanujoč v Ljuto
meru, zaradi zapravljivosti omejeno preklican. 



3. 

Za pomočnika mu je postavljena Ivana Lajh, 
posestnica v Ljutomeru. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, 
dne 29. decembra 1927. 

«9 Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e : 

1, Sedež: Kamnik. 
Besedilo firme: Kladnik & Ko., družba z o. z. 
Obratni predmet: trgovina z losom in apnom na 

drobno in na debelo. 
Družbena pogodba z dne 19. decembra 1927., 

št. 3916. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 100.000 Din ter je v 

gotovini popolnoma vplačana. 
Poslovodji: Miliael Kladnik, posestnik v Kam

niku, Graben št. 10, in Ferdo Novak, posestnik 
na Vrhpolju št. 25. 

Pravico, zastopati družbo in podpisovati firmo, 
imata oba poslovodji skupno, in sicer jo podpisujeta 
tako, da postavljata pod njeno napisano, natisnjeno 
ali štampiljiramo besedilo svoja podpisa. 

L j u b 1 j a n a, dne 27. decembra 1927. 

2. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Kobi & Meden, lesna industrijska 

in trgovska družba z o. z. 
Obratni predmet: Družba se bavi z lesno trgo

vino in industrijo v vseh panogah ter nabavlja in 
jemlje v ta namen, v zakup potrebne Tcalitete vsake 
vrste. 

Družbena pogodba z dne 26. septembra 1927. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 30.000 Din ter je v goto

vini.popolnoma vplačana. 
Poslovodji: Jožko Kobi, lesni trgovec v Ljub

ljani, Ižanska cesta št. 22, in Anton Meden, vele
posestnik v Begunjah pri Cerknici št. 36. 

Družba ima enega ali več poslovodij, ki jih ime
nujejo družbeniki. Pogodbeno se določa, da bodita 
poslovodji družbe Jožko Kobi in Anton Meden, 
dokler sta družbenika. Družbo zastopa na zunaj po
samezni poslovodja vedno samostojno, tudi če sta 
dva ali če je več poslovodij. Firma se podpisuje 
tako, da postavlja pod njeno napisano, natisnjeno 
•ali odtisnjeno besedilo poslovodja svojeročno svoj 
znak. 

L j u b l j a n a , dne 21. decembra 1927. 

^ ^ _ П 

Družbena pogodba z dne 19. septembra 1927., 
posi. št. 801, sklenjena za nedoločen čas. 

Osnovna glavnica znaša 200.000 Din ter je v 
gotovini popolnoma vplačana. 

Poslovodja: Alojzij Sirak, lekarnar v Mariboru. 
Za zastopanje je upravičen poslovodja, ki pod

pisuje za družbo tako, da postavlja pod besedilo 
firme svoj podpis. Ce se postavi, dokler traja 
družba, več poslovodij, podpisujeta, firmo kolek
tivno po dva poslovodji. Ce se namestijo prokuristi, 
podpisuje firmo en prokurist skupno z enim poslo
vodjo ali pa jo podpisujeta- dva prokurista. Proku
risti podpisujejo s pristavkom, ki označuje njih pro-
kuro («p. p.»). 

M a r i b o r , dne 9. decembra 1927. 

6. Sedež: Spodnje Gorje. 
Besedilo firme: I. Ulčar in drug, splošno kova-

štvo, ključavničarstvo in vodovodne inštalacije, 
družba z o. z. 

Obratni predmet: Družba izdeluje splošne kova
ške in ključaničarske predmete, izvršuje vodovodne 
instalacije, nabavlja sirovine in polsirovine, raz-
pečava izdelke ter pridobiva nepremičnine, odnosno 
jih najema in jemlje v zakup v obratne svrhe. 

Družbena pogodba z dne 29. novembra 1927. 
Družba je ustanovljena za pet let. 
Osnovna glavnica znaša 100.000 Din ter je z 

doneseno stvarno vlogo popolnoma krita. 
Poslovodkinjai: Frančiška Ulčar, rojena, Stare, 

posestnikova in kovačeva žena v Spodnjih Gorjah 
št. 105. 

Družbenika donašata .v družbo kot stvarni vlogi 
vse skupno dobavljene kovaške in ključaničarske 
stroje in orodje, sirovine in izdelke, kar jih je v 
njiju hiši št. 105 v Spodnjih Gorjah; vrednost teh 
stvarnih vlog, sporazumno določena na podstavi in
ventarja, znaša 100.000 Din, od katerih odpada na 
vsakega družbenika kot osnovna vloga 50.000 Din. 

Družba ima enega ali dva poslovodji. Za poslo-
vodkinjo je pogodbeno določena družbenica Fran
čiška Ulčar, rojena Stare, v Spodnjih Gorjah št. 105. 
Dokler je samo en poslovodja, zastopa družbo samo
stojno sodno in izvensodno. Družbena, firma se pod
pisuje tako. da postavlja poslovodja pod njeno od
tisnjeno, štainpiljirano ali po komerkoli napisano 
besedilo svoj podpis. Ce pa izvoli občni zbor še 
drugega poslovodjo, zastopata oba poslovodji druž
bo kolektivno ter podpisujeta družbeno firmo tako, 
da postavljata pod njeno besedilo svoji imeni. 

' L j u b l j a n a , dne 22. decembra 1927. 

3. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Lampret in drug, družba z o. z. 
Obratni predmet: komisijska trgovina z avto

mobili in tehničnimi predmeti kakor tudi njih uvoz. 
Družbena pogodba, z dne 25. novembra 1927. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 30.000 Din ter je v goto

vini popolnoma vplačana. 
Poslovodji: Rudolf Moran, zasebnik v Ljubljani, 

Pred škofijo št. 21, in Berta Lampret, trgovčeva 
soproga v Ljubljani, Nunska ulica št. 19. 

Družbo zastopa sodno in izvensodno vsak poslo
vodja samostojno ter podpisuje za firmo tako. da 
pristavlja njenemu napisanemu, s pečatnikom odtis
njenemu ali natisnjenemu besedilu svoj podpis. 

L j u b l j a n a , dne 27. decembra 1927. 

4. Sedež: Logatec. 
Besedilo firme: Hodnik & Vouk. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

1. junija 1926. 
Družbenika: Franc Hodnik, h. št. 41, in Hubert 

Vouk, h. št. 54 — oba posestnika in trgovca v Do
lenjem Logatcu. 

Za zastopanje je upravičen vsak družbenik samo
stojno. 

Firma se podpisuje tako, da pristavlja njenemu 
napisanemu, natisnjenemu ali štampiljiranemu bese
dilu Hodnik & Vouk eden izmed družbenikov svoj 
podpisni znak. 

L j u b 1 j a n a, dne 27. decembra 1927. . 

5. Sedež: Maribor (Maistrova ulica št. 23). 
Besedilo firme: Theseus, veletrgovina z drožami, 

družba z o. z. 
Obratni predmet:^ Družba izdeluje in razpečava 

dioži, kemijske-tehnične in kemijsko-farmacevtsk' 
kemikalijo, zdravila, higienske in kosmetične izdelke 
in druge lekarniške potrebščine v tuzemstvu kakor 
tudi v inozemstvu, trguje s temi izdelki na svoje 
ime kakor tudi v komisiji, pridobiva in ukorišča 
patente in znamke te vTste potrebščin. 

II. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e in d o 
d a t k i pr i n a s t o p n i h f i r m a h : 

7. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Hotelska družba v Celju, družba 

z omejeno zavezo: 
Izbrisal se je poslovodja dr. Anton Božič. 
C e l j e , dne 28. decembra 1927. 

Letnik X. 

Obratni predmet: Družba 
1.) izdeluje in prodaja čevlje, usnje, usnjene iz

delke in čevljarske potrebščine; 
2.) trguje z mešanim blagom; 
3.) trguje z nepremičninami, stroji in vozili; 
4.) trguje z živino in deželnimi pridelki; 
5.) opravlja spedicijsko obratovanje in prevaža 

osebe; 
6.) trguje z lesom in se bavi z lesno industrijo; 
7:) izvršuje gostilniško in kavarniško koncesijo; 
8.) nakupuje sorodna podjetja in se udeležuje 

pri njih. 
To izpremembo je po pooblastitvi ministrstva za 

trgovino in industrijo z dne 6. julija 1927., VI. št. 2189, 
odobril veliki župan ljubljanske oblasti z odlokom 
z dne 23. avgusta 1927., O. br. 1951. 

L j u b 1 j a n a. dne 20. decembra 1927. 

11. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Drava, lesna industrijska delniška 

družba v Mariboru: 
Vpisal se je član upravnega sveta Leon Lindt-

ner, posestnik v Mariboru, Maistroma ulica št. 19. 
M a r i b o r , dne 15. decembra 1927. 

12. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Jadransko-Podunavska banka, 

filijala Maribor: 
Prokura se je podelila drju. Radoslävu Pipušu, 

odvetniku v Mariboru, ki je upravičen, podpisovati 
za to podružnico po družbenih pravilih. 

M a r i b o r , dne 15. decembra 1927. 

13. Sedež: Novo mesto. 
Besedilo firme: «Keramika», tovarna peči, štedil

nikov, kamenine in samotnih izdelkov J. Klemeočič,. 
d. z o. z.: 

Vpisalo se je, da se je znižala osnovna glavnica 
od 1,250.000 Din na 500.000 Din. 

N o v o m e s t o , dne 20. decembra 1927. 

14. Sedež: Ribnik. 
Besedilo firme: Kump & Gaspari, parna žaga: 
Vpisal se je razpust družbe po likvidaciji. 
Likvidatorja: Franjo Kump in Rudolf Pretnar —• 

oba v Novem mestu. 
N o v o m e s t o. dne 20. decembra 1927. 

Ш. I z b r i s a l i s t a se n a s t o p n i f i rmi : 

15. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Slaščičarna «Jora». družba z 

omejeno zavezo: 
Kler se je družba razdružila. 
C e l j e , dne 21. decembra 1927. 

16. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Brata Novaković: 
Ker se je obratovanje opustilo. 
L j u b l j a n a , dne 21. decembra 1927. 

8. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Brata Batič: 
Obratni predmet: trgovina z lesom, drvmi, stavb

nim gradivom in premogom: 
Obratni predmet odslej: trgovina z lesom, drvmi, 

stavbnim gradivom, premogom in deželnimi pridelki 
na debelo. 

C, e 1 j e, dne 28. decembra 1927. 

9. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Material», trgovska družba 

z o. z.: 
Na podstavi notarskega akta z dne 12. maja 

1926., posi. št. 4828, prist, rag. št. 871, in tukaj
šnjega, sklepa 7. dne 11. junija 1926., Tirni. 1121/Rg. 
C П 155/11. se je zaključila zaznamenovana uvedba 
pozivnega postopanja, da se znižaj osnovna glavnica 
od 200.000 Din na 30.000 Din, ker so bili vsi upniki 
pravilno obveščeni in v Uradnem listu 106 z dne 
18. novembra 1926. pozvani, naj se zglase zaradi 
izplačila, odnosno zavarovanja svojih terjatev, ter 
so bili upniki, ki so se zglasili, plačani aH, pa so 
pristali na to, da se osnovna glavnica znižaj. Zato 
se jo vpisalo, da se je osnovna glavnica znižala od 
200.000 Din na 30.000 Din; obenem pa se je vpisala 
izprememba točke «Tretjič» družbene pogodbe. 

L j u b 1 j a n a, dne 22. decembra 1927. 

10. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Prometna» trgovska d. d.: 
Na občnem zboru z dne 20. maja 1926. so se 

izpremenila družbena pravila v §§ 2. in 6. 
Besedilo firme odslej: «Voika», d. d.. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
Št. 1935. 2757 3 - S 

Razglas o ofertni licitaciji za rekonstruk
cijo prepušta v km 83.2 in za gradnjo 
opornega zida v km 50.2 Trojanske državne 

ceste. 
Ker prva ofertna licitacija glede rekonstrukcije 

prepušta v km 83.2 in gradnje opornega zida v 
km 50.2 Trojanske državne ceste, ki se je vršila po 
nalogu gradbene direkcije v Ljubljani z dne 31. ok
tobra 1927., št. 8748, dne 27. decembra 1927., ni 
uspela, se razpisuje ponovna ofertna licitacija. 

Ta licitacija se bo vršila v s o b o t o d n e 
21. j a n u a r j a l 9 2 8. ob enajstih v pisarni grad
bene sekcije v Celju. 

Popolni razglas o licitaciji je bil objavljen v 
Uradnem listu 116 z dne 16. novembra 1927. 

Gradbena sekcija v Celju, 
dne 27. decembra 1927. 

Št. 2220. 8'2 3—3 

Razglas o prvi javni ustni licitaciji za do
bavo gramoza za mežiSke deželne ceste. 

Gradbena sekcija v Mariboru razpisuje javno 
ustno licitacijo gramoza za mežiške ceste, ki se bo 
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vršila dne 6. f e b r u a r j a l 9 2 8. n a P r e v a l j a h 
v Ahačevi gostilni z začetkom ob devetih. 

Popolni razglas je bil objavljen v Uradnem listu 1 
z dne 3. januarja 1928. 

Gradbena sekcija v Mariboru, 
dn 30. decembra 1927. 

St. 24/П. 86 2—2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 200 m. trifaznega zemnega 

bakrenega kabla. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 14. j a 

n u a r j a 1 9 2 8. ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 2. januarja 1928. 

St. 48/П. 107 2—2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 140 m8 jamskega lesa. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 1 7. j a -

nu a r j a 1 9 2 8. ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 3. januarja 1928. 

109 2—1 St. 73/П in 74/П. 

Razpis dobav. 
Razpisuje ee: 

a) dobara 500 kg transformatorskega olja; 
b) dobava 5000 m pocinkane železne žice in 6000 m 

pocinkane železne vrvi. 
Natančnejši dobavni pogoji se dobivajo pri pod

pisani direkciji 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 5. j a 

n u a r j a 1 9 2 8 . ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 4. januarja 1928. 

vanje strokovnih poslov in potrebno inteligenco za 
službeno občevanje s strankami in uslužbenci; b) za 
mesto referenta lekarniške stroke popolno šolsko 
izobrazbo z diplomo magistra farmacije. 

Prošnji mora priložiti vsak prosilec tudi rojstni 
list, izpričevala o domovinstvu, o zakoniti zakonski 
zvezi, o letih otrok, šolska izpričevala, potrdila o 
dosedanjem poklicu, o zdravju in o ureditvi vojaške 
obveze. Zdravje se mora dokazati z izpričevalom 
zdravnika osrednjega urada za- zavarovanje delav
cev ali njegovih krajevnih organov ali pa zdravnika 
državnih ali samoupravnih oblast.ev in še z izpriče
valom, ki pa je izdal državen ali drug javen dispan
zer ali zdravnik specialist za tuberkulozo. 

Vse ostale pravice in dolžnosti so določene s 
službenim pravilnikom za uslužbence osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev. 

Svojeročno spisano prošnje, opremljene s potreb
nimi dokazili, naj se vlože pri podpisanem uradu do 
vštetega dne 12. j a n u a r j a 1 9 2 8. ob dvanajstih. 

Zakesnele prošnje se ne bodo vpoštevale. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu, 
dne 2. januarja 1928. 

Razne objave. 
Št. 9/1928. 104 

Hatečaj. 
1.) Po sklepu ravnateljstva osrednjega urada za 

zavarovanje delavcev, v Zagrebu z dne 14 decem
bra 1927., pod členom 4. sejnega zapisnika, se raz
pisuje s tem natečaj za izpraznjeno mesto u r a d 
n i k a p o m o ž n o t e h n i č n e s t t o k e t , kate
gorije C, položaja Vin., z letno sistemizirano plačo 
9600 Din, z letno položajno plačo 9000 Din in z 
ustrezno krajevno rodbinsko doklado. * 

2.) Po sklepu predsedništva osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev z dne 31. decembra 1927., pod 
členom 1. sejnega zapisnika, se razpisuje natečaj 
za izpraznjeno mesto r e f e r e n t a l e k a r n i š k e 
s t r o k e , kategorije A, položaja V., z letno siste-
mkirano plačo 12.000 Din, z letno položajno plačo 
21.000 Din in z ustrezno krajevno in rodbinsko do-
klado. 

Pogoji za namestitev so: 
1.) Prosilec mora biti državljan kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev ter mora biti vešč jsrbsko-
hrvatskemu ali slovenskemu jeziku; 

2.) imeti mora telesno, duševno in moralno spo
sobnost za službo osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev; 

3.) dovršiti je uioral 18. leto, star pa ne sme biti 
nad 40 let, razen če je bil prej v službi osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev ali drugega zavoda 
za socialno zavarovanje, v državni ali drugi javni 
službi; 

4.) biti ne sme pod. skrbstvom ali v konkurzu, 
ne v preiskavi zafadi hudodelstva ali pregreška iz 
koristoljubja in obsojen ne sme biti pravnomočno s 
sodbo rednega sodišča zaradi hudodelstva ali pre
greška iz koristoljubja, nadalje ne obsojen na izgubo 
službe ali političnih pravic za čas, določen s sodno 
sodbo; 

5.) službovanje pri osrednjem uradu za zavaro
vanje delavcev ali drugem zavodu za socialno zava
rovanje, v državni ali drugi javni službi mu ni smelo 
prestati iz vzrokov, omenjenih v § 112. in v točkah 
ö.) in 7.) § 113. službenega pravilnika i& uslužbence 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev; 

6.) imeti mora: a) za mesto uradnika pomožno-
tehnične stroke štiri razrede srednje šele, če pa nima 
te izobrazbe, mora dokazati sposobnost za izvrše-

1 0 3 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 31. decembra 1927. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 452,735.335-06 
Posojila 1.683,129.846-08 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.072,664.873-70 
Račun začasne zamene 298,814.816-96 
Dolg države '2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163— 
Saldo raznih računov . . . . . 946,232.789-41 

„ . 9.558.309.858-21 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 10,738.885-57 
Novčanice v tečaju 5.743,389.455— 
Državni račun začasne zamene . - 298,814.816-96 
Terjatve dTŽave po raznih računih 167,352.202-61 
Razine obveznosti 1.086,581.465-07 
Temtve države za zastavljene do

mene 2.138,377.163— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870-— 
9.558,309.858-21 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eekontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6% na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Št. 3/1928. 
Razflas. 

no 

drugi strani izkaznice. Pooblastiti pa se more le oni, 
ki je sam upravičen, se udeležiti občnega zbora. 

Za delnice, ki so v posesti državne uprave, mest
ne občine ljubljanske, Kranjske hranilnice ali 'trbo
veljske premogokopne družbe, zadošča po § 28. 
družbenih pravil namesto deponiranja primerno po
trdilo one blagajne, pri kateri so delnico shranjene. 

V L j u b l j a n i , dne 5. januarja 1928. 
Upravni svet Dolenjskih železnic. 

X X X I . r e d n i o b č n i z b o r d e l n i č a r 
j e v D o l e n j s k i h ž e l e z n i c .se bo vršil v 
sredo dne 25. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob 11. uri v 
Ljubljani v dvorani Kranjske hranilnice, pritličje, 
desno. Gospodje delničarji se s tem vabijo *na ta 
z b O T ' D n e v n i r e d : 

1.) Poročilo o poslovanju v letih 1925., 1926. in 
1927. 

2) Predložitev računskih zaključkov za leta 
1925., 1926.' in 1927.; 

predložitev poročila revizijskega odbora; 
odobritev računskih sklepov; 
podelitev absolutorija upravnemu svetu. 
3.) Določitev števila ш volitev članov v upravni 

svet. 
4.) Volitev revizijskega odbora. 

* * * 
Oni gospodje delničarji, ki hočejo izvrševati gla

sovalno pravico po §§ 28., 29., 30. in 33. .družbenih 
pravil, morajo vložiti svoje delnice najkesneje do 
vštetega dne 17. januarja 1928. pri Kranjski hranil
nici v Ljubljani ter priložiti konsignacijo teh delnic 
v dveh izvodih. Nato dobe s potrdilom o prejemu 
tudi izkaznico za občni zbor. 

Če se hoče dati delničar zastopati po poobla
ščencu, mora svojeročno podpisati pooblastilo na 

1 0 2 Vabilo na redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

«Tekstilana», tovarna sukna, 
d. d. v Kočevju, 

dne 2 5. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob 16. uri v sejni 
dvorani Zadružno gospodarske banke, d. d. v Ljub

ljani, Miklošičeva cesta št. 10, s tem 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo o sklepih izrednega občnega zbora 
z dne 17. decembra 1927. 

2.) Poročilo upravnega sveta o poslovanju v mi
nulem poslovnem letu in predložitev bilance. 

3.) Poročilo revizorjev. 
4.) Sklepanje o odobritvi bilance in o podelitvi 

razrešnice upravnemu svetu. 
5.) Volitev revizorjev. 
6.) Slučajnosti. . 

* * * 
Tega občnega zbora se smejo udeležiti le oni 

delničarji, ki založe najmanj deset delnic z пела-
padlimi kuponi vred vsaj šest dni predj občnim 
zborom pri družbeni blagajni v Kočevju ali pri Za
družni gospodarski banki, d. d. v Ljubljani, ali pa 
pri njeni podružnici v Kočevju. 

Posest desetih delnic upravičuje do enega glasu. 
V L j u b i j a n i, dne 5. januarja 1928. 

Upravni svet. 

1 0 8 Vabilo na IV. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Voika, d. d., 
dne 2 5. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob enajstih v družbe

nih prostorih v Ljubljani, Krekov trg št. 10. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta in predložitev bi

lance «a leto 1926. 
2.) Poročilo revizorjev. 
3.) Sklepanje o odobritvi bilance za leto 1926. in 

o uporabi čistega dobička kakor tudi o podelitvi 
absolutorija. 

4.) Volitev upravnega sveta. 
5.) Volitev revizorjev in namestnikov. 

* * * 
Po § 14. družbenih pravil se smejo udeležiti 

občnega zbora oni delničarji, ki so položili pri druž
beni blagajni v Ljubljani, Krekov trg št. 10, šest 
dni pred zborovanjem vsaj deset delnic z nezapad-
limi kuponi vred. 

V L j u b l j a n i , dne 4. januarja 1928. 
Upravni svet. 

85 3-2 Poziv upnikom. 
S i r o v i n s k o - č e v l j a r s k a z a d r u g a , 

r. z. z o. z. v Brežicah v likvidaciji, pozivlje vse člane 
in upnike, naj prijavijo morebitne terjatve. 

Franc Šetina s. r. in Josip Golobic s. r., 
- likvidatorja. 

84 3-2 Poziv upnikom. 
Upniki O b r t n e h r a n i l n i c e i n p o s o j i l 

n i c e v K r a n j u,. r. z. z o. z. v likvidaciji, se po 
§ 40. zadružnega zakona pozivljejo, naj priglaee 
morebitne terjatva Likvidatorja. 

76 3—2 Poziv upnikom. 
Upniki Z a d r u ž n e g a s k l a d i š č a za na'-

b a v o i n v n o v č e v a n j e v Ž i r e h , r. z. z o. z. 
v likvidaciji, se po § 40. zadružnega zakona poziv
ljejo, naj priglaee morebitne terjatve. 

Likvidatorja. 

Odgevorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tfakarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani 
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Poštnina plačana v gotovini. 

4. V Ljubljani, dne 12. januarja 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V e e b i n a . 
6. Zakon o trgovinski in plovitveni pogodbi med kralje

vino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Nemčijo z dne 
6. oktobra 1927. 

7. Navodila za uporabljanje tarife B. trgovinske pogodbe 
z Nemčijo. . 

8. Pravilnik o draginjskih dokladah pokojninskega zavoda 
za nameščence v Ljubljani. 

9. Razpisa glede potrdil o izvoru blaga iz Italije. 

10. Pojasnilo glede izpolnjevanja potrdil o izvoru blaga. 
Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi ljubljanskega oblastnega odbora. 
Razglasi oblastnega odbora mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

e . 
< 

Mi 
A l e k s a n d e r I . , 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da jo 
sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov. Hrva
tov in Slovencev v XII. redni seji, ki jo je imela 
dne 26. novembra 1027. v Beogradu, in da smo Mi 

potrdili in potrjujemo 

Zakon 
o trgovinski in plovitveni pogodbi 
med kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in Nemčijo z dne 6. ok

tobra 1927.,* 

stranke porodnice glede ti covine, obrt;) in plovitve I Člen 3. 
iste prednosti, oprostitve in ugodnosti vsake vrste, Državljani ene stranke pogodnice uživajo na 
ki se priznavajo ali se bodo priznavalo pripadnikom ozemlju druge stranko pogodnice tako za. svojo osebo 
naroda, uživajočega največje ugodnosti. kakor tudi za. svojo imovino, za svoje pravice in 

Državljani vsake stranke pogodnice sinejo, če koristi glede davščin (davkov in carin), taks (kolikor 
se pokoravajo deželnim zakonom, ob istih pogojih I so podobne davkom) in drugih podobnih bremen v 
kakor pripadniki naroda, uživajočega največje ugod- : vsakem pogledu pri finančnih oblastvih m finančnih 
nosti, svobodno prihajati na ozemlje druge pogod- sodiščih .isto ravnanje m isto zaščito kakor doma« 
nice, tam potovati, bivati in se naseljevati kakor državljani in kakor pripadniki naroda, uživajočega 
tudi vsak čas svobodno oditi s tega ozemlja. Pri največje ugodnosti, 
tem jih ne zadevajo druge ali nadležnejšo obče ali | Člen 4. 
krajevne omejitve ali dajatve kakršnekoli vrste nego | Državljani ene stranke pogodnice so oproščeni 
one, ki zadevajo ali bodo zadevale.pripadnike na- na ozemlju druge strank« pogodnice vsake vojaške 
roda, uživajočega največje ugodnosti. Nadalje uži
vajo glede opravljanja trgovine, obrta ali poklica na 
ozemlju druge stranke pogodnice iste pravice kakor 
pripadniki naroda, uživajočega največje ugodnosti. 

Državljani ene stranke pogodnice so upravičeni, ! ških dajatev m vseh dajatev v denarju in naravi,. 
ozemlju druge strania; pogodnice prav tako ka- ki se nalagajo kot odkup • za osebne službene 

ki se glasi: 
§ L 

službe pri vojski, inornarnici in v zrakoplovstvu 
kakor- tudi pri narodni milici. Prav tako so opro
ščeni vsake javne prisilne službe pri sodnih, uprav
nih in občinskih oblastvih, vseh rekvizicij ali voja-

na ozemlju druge strania; pogodu 
kor pripadniki naroda, uživajočega največje ugod
nosti, pridobivati in posedovati premično ali nepre
mično imovino, razpolagati v, njo po prodaji, zameni, 

storitve. 
Izvzemajo pa se bremena, združena s posestjo, 

najemom ali zakupom zemljišč, kakor tudi dajatve 

Odobruje se in zakonsko moč dobiva trgovinska 
in plovitvena pogodba med kraljevino Srbov, Hrva
tov in Slovencev in Nemčijo z dne 6. oktobra 1927., 
ki se glasi: 

Njegovo Veličanstvo kralj Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in predsednik republike Nemčije, enako 
prošinjena z željo, da bi krepkeje utrdila trgovinske 
odnošaje med obema državama, sta se odločila, 
skleniti trgovinsko in plovitvono pogodbo, ter sta 
imenovala v ta namen za svoje pooblaščence: 

N j e g o v o V e l i č a n s t v o k r a l j S r b o v , 
H r v a t o v in S l o v e n c e v : 

Ž i v o j i n a B a 1 u g d ž i ó a, svojega izrednega 
poslanika, in pooblaščenega ministra v Berlinu, 

in 
d r j a. M i l a n a T o d o r o v i 6 a, univerzitet

nega profesorja; 
p r e d s e d n i k r e p u b l i k e N e m č i j e : 
državnoga tajnika ministrstva za. zunanje posle 

d r j a. K a r l a v o n S c h u b e r t a 
in 

tajnega svetnika poslaništva pri ministrstvu za 
zunanje posle d r j a . E r n e s t a Ei se n l o h r a, 

ki so sklenili po izmeni svojih pooblastil, naj
denih v dobri in pravilni obliki, nastopne člene: 

Člen 1. 
Med strankama pogodnicama volja vzajemna 

svoboda trgovino in plovitve. 
Državljani ene stranke pogodnice. uživajo, ko

likoj- ni v tej pogodbi izjem, na ozemlju drugo 

* Ta zakon je razglašen v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 20. de
cembra 1927., št. 288ДЈХХХ, V srbskem in nemškem 
jeziku. 

daritvi, poslednji volji ali kakorkoli drugače in pri- in vojaške rekvizicije, h katerim se morejo priteg-
dobivati dediščine na podstavi poslednje volje ali | niti domači državljani kot lastniki, najemniki ali za-
zakona -j kupniki zemljišč. Glede teh bremen, dajatev ah 

Državljani ene stranke ' pogodnice uživajo na rekvizicij je treba ravnati z njimi kakor s pripad-
ozemlju druge stranke pogodnice glede sodne ш mki naroda, uzrvajocega največje ugodnosti 
upravìio zažčite svoje .osebe in svoje imovine isto i Prav tako-so državljani ene stranke pogodnwe 
ravnanje kakor domači državljani in pripadniki na-j »^ ozemlju druge stranke pogodnice opiosceni pri
roda, uživajočega največje ugodnosti. Zaradi izvrše- «Imh posojil in kontribucij. 
vanja in branjenja svojih pTavic imajo na ozemlju' Cc se yrše razlastitve zaradi obče komt, e 
druge stranke pogodnice svoboden pristop pred so- — ^ a t i ™ - k> ™ s T™ P™ a f l e t l - l ) n r n e r n a 

dišča in druge organe, služeče pravni zaščiti, ter uži-, odškodnina. ^ ^ 
vajo v tem pogledu isto pravice kakor domači držav- ! C l e n ,:i-
Ijani in kakor pripadniki naroda, uživajočega naj- Trgovci, tvorničarji in drugi obrtniki ene stranko 
večjo ugodnosti. Kakor iem jim je na izvolji, izbirati pogodnice, ki izpričajo z izkaznico, izdano po ob-
svoje odvetnike in ostale pravne zastopnike med. lastvih njih države, da imajo v državi svojega pre-
onimi osebami, ki so po deželnih zakonih upravičene, [ bivališča pravico, izvrševati svojo trgovino ali svoj 

obrt, in da tam plačujejo zakonite davke in davščine, 
so nekvarno nadaljnjim koristim, izvirajočim iz naj
večjih ugodnosti, upravičeni, sami ali po svojih trgo-

, vinskih potnikih, vpoštevaje predpisane formalnosti, 
vštevši industrijske, finančne, zavarovalne, pro- j I i a o z e m ] j u druge pogodnice nabavljati blago pri 
metne in transportne družbe, ki imajo sedež nai t l .g O V C ; h ? j ^ izdelujejo blago. Nadalje smejo iskati 

naročil pri trgovcih ali pri drugih osebah, v katerih 
obratu se uporablja blago ponujene vrsto. Upravi
čeni so, nositi s seboj blagovne ogledke in vzorce, 
vendar pa ne blaga. 

Izkaznice se morajo ujemati z obrazcem, ki je 
bil določen v mednarodnem sporazumu o uprostitvi 

po 
izvrševati ta poklic. 

Clen 2. 

Delniškim in trgovskim družbam vsake vrste. 

ozemlju ene stranko pogodnice in ki tam pravno 
obstoje po njenih zakonih, se priznava pravni ob
stoj tudi na ozemlju druge stranko pogodnice. Prav 
tako se ocenjajo glede svoje poslovne sposobnosti 
in pravice, nastopati pred sodiščem, po zakonih 
svoje države. Njih pravica, poslovati na ozemlju 
druge stranke pogodnice, se ravna po vsakokrat j ̂ r ing^h formalnosti, podpisanem dne 3. novembra 
tam veljavnih zakonih in predpisih. j 1923. v Ženevi. Konzularna ali druga viza se ne 

V vsakem primeru uživajo tako glede pogojev j 7.ahteva. 
za pripustitev, izvrševanje svoje delavnosti kakor 
tudi v vsakem drugem pogledu iste pravice, ugod
nosti in oprostitve kakor istovrstne dražbe naroda, 
uživajočega največjo ugodnosti. 

Državljani ene stranke pogodnice uživajo na 
ozemlju drugo stranko pogodnice iste pravice in 
ugodnosti, ki se dovoljujejo državljanom katerekoli 
tretjo države za ustanavljanje onih delniških ali 
drugih trgovskih družb ali za udeleževanje pri njih, 
ki so navedene v prvem odstavku tega člena. 

Odredbe tega člena se ne uporabljajo na polno 
obrtovanje, na krošnjarstvo in na iskanje naročil pri 
osebah, ki se ne bavi jo ne s trgovino ne z obrtom. 
Stranki pogodnici si pridržujeta v tem pogledu po
polno svobodo svojega zakonodajstva. 

Člen 6. 
Stranki pogodnici se zavezujeta, da ne bosta 

ovirali medsebojnega prometa z nikakršnimi uvoz
nimi ali izvoznimi prepovedmi. 
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Izjeme od tega so dopustne, kolikor se uporab- Ce pa obremenja ena stranka pogodnica proiz-
liajo na vse dežele ali na dežele, pri katerih veljajo vode tretje države z višjimi davščinami nogo pro
isti pogoji- i izvode druee stranke pogodnice ali če uvede za 

a) glede na javno varnost; | proizvode tretje državo uvozne prepovedi ali uvozne 
b) glede na javno zdravje ali zaradi zaSčite ži-1 omejitve, ki ne veljajo za proizvode druge stranke 

vali ali rastlin zoper bolezni in škodljivce kakor pogodnice, sme navezati uporabo znižanih davščin 
tudi zaradi zaščite rastlin zoper degeneriranje in za proizvode druge stranke pogodnice ali njihpn-
mimiranje; 

c) glede orožja, streliva in vojnega orodja in̂  v 
izrednih таитегаћ glede ostalih vojnih potrebščin: 

d) glede blaga, ki je ali bo na ozemlju ene 
stranke pogodnice predmet državnega monopola, 
nadalje zato, da se izvedejo za tuje blago vse druge 

pustitev za uvoz po potrebi na pogoj, da se predlože 
potrdila o izvoru. 

Stranki pogodnici se zavezujeta, skrbeti za to, 
da se ne bo ovirala ob izdajanju potrdil o izvoru 
trgovina z nepotrebnimi formalnostmi. 

j , „ . _ ! Potrdila o izvoru smejo izdajati carinska oblast-
prepovedi ali omejitve, ki veljajo ali bodo veljale j v a n a odpogujališču v notranjščini ali na meji ali 
po notranjem zakonodajstvu za proizvajanje, pro- ] ) a р г ^ о ј п а domača industrijska, trgovska ali kme-
dajauje, odpravljanje ali porabljanje istovrstnega t y 9 k a г Г Ј ( > г ш с а , . Obe vladi se lahko sporazumeta, da 
domačega blaga v domači držaivi. j preneseta pravico, izdajati potrdila o izvoru, še na 

i druge nego na zgoraj imenovane naprave ali na kme-
C l e n "'• j tijske združbe ene obeh držav. Ce ni izdalo potrdil 

Stranki pogodnici priznavata vzajemno druga, j ,,nf, i z m e d državnih oblastev, pooblaščenih za to, sme 
drugi svobodo provoza čez svoje ozemlje. j zahtevati vlada namembne države, da jih overovi 

Izjeme od tega so dopustne, kolikor so uporab- ; njeno diplomatic™ ali konzularno oblastvo^ ki je 
ljajo na vse dežele ali na dežele, pri katerih veljajo ; pristojno za odpoSiljaliSče blaga. Ta overovitev je 
isti pogoji: 

a) glede na javno varnost; 
b) glede na zdravstveno policijo ali zaradi za

ščite živali ali rastlin zoper bolezni in škodljivce: 
o) glede vojnih potrebščin v izjemnih razmerah. 
Stranki pogodnici se zavezujeta, da ne bosta po

birali provoznih davščin. 
Te odredbe veljajo tako za blago, ki se provaža „_ r-a-*~ * 

neposredno kakor tudi za blago, ki s.e med pro- uvoza, in s pridržkom potrebnih nadzorstvenih ukre-
vozom pretovarja, preklada ali vskladišča. I pov oprašča vsaka stranka pogodnica vseh uvoznih 

i in izvoznih davščin: 
Člen 8. 

brezplačna 
Potrdila o izvoru so lahko spisana v jeziku na

membne države ali pa v jeziku izvozne države; v 
poslednjem primeru smejo zahtevati carinarnice na
membne države njih prevod. 

Člen 14. 
Ob pogoju ponovnega izvoza ali ponovnega 

Z zemeljskimi in obrtnimi proizvodi vsake stran-
a) uporabljene vsakovrstno obdevke, navadne v 

/. «шкчмчшх xu «« « p . » - . — • -- trgovini, ponjave in druge vklade, tudi tkalčja vra-
ke pogodnice je ravnati ob uvozu na ozemlje druge tua, lesene in papirne tuljave, Id se uvažajo z ozem-
stranke pogodnice in ob izvozu na ozemlje druge i j a ene stranke pogodnice na ozemlje druge stranke 
stranke pogodnice glede zneska, pobiranja in za- pogodnice zato, da se blago izvozi, ali ki se vračajo 
varovanja carin in davščin kakor tudi glede vseh z ozemlja druge stranke pogodnice, če se dokaže, da 
carinskih formalnosti po načelu največjih ugodnosti, j so bili uporabljeni za izvoz blaga; 

j b) predmete, ki se pošiljajo v popravo; 
C l e n 9- j c) orodje, instrumente in mehanične priprave, ki 

Srbsko-hrvatsko^slovenski zemeljski in obrtni jih uvaža podjetnik ene stranke pogodnice na ozem-
proizvodi, označeni v priloženi tarifi A, se ne obre- i j e druge stranke pogodnice zato, da opravi njegovo 
menjajo ob uvozu v Nemčijo z večjimi carinami, osebje tam dela za montiranje, preizkušanje ali po-
nego'so določene v tej tarifi. I dobna dela, ne glede na to, ali se imenovani pred-

Nemški zemeljski in" obrtni proizvodi, označeni m et i pošiljajo ali pa jih prinaša osebje sâmo s seboj: 
v priloženi tarifi B, se ne obremenjajo ob uvozu v a) strojne dele, ki se pošiljajo v preizkus; 
kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev z večjimi 
carinami, nego so določene v tej tarifi. 

Člen 10. 

e) blago (razen potrošnih predmetov), ki se po
šilja na razstave ali vzorčne semnje; 

f) blago (razen potrošnih predmetov), ki se po-
i šilja na negotovo prodajo izven semanjega in trž-

Vsaka stranka pogodnica bo označila oblastva, ' n € g a prometa; 
ki so upravičena in dolžna, dati na zahtevo obvezno -{ g) vozove za pohišje in omare za pohišje, ki pre-
obvestilo o carinskih stopnjah in tarifiranju blaga, • s t o p a j 0 m e j o zato, da prevažajo predmete z ozemlja 
, . . -._:.. i„x_„ „^„x»r,^- e n e 8 t r a n k e pogodnice na ozemlje druge stranke po

godnice, tudi če imajo na povratku nov tovor, ne
ki je v vprašanju točno označeno: 

Člen 11. 
Notranje davščine, ki obremenjajo ali bodo obre-

menjale na ozemlju ene stranke pogodnice, bodisi 
na račun države ali občine, bodisi druge korporacije, 
proizvajanje, pripravljanje ali porabljanje katerega
koli blaga, ne smejo z. nikakršnim izgovorom obre-
menjati proizvodov druge stranko pogodnice više 
ali liadležneje nego istovrstne proizvode domače 
države ali države, ki uživa največje ugodnosti. 

Nobena stranka pogodnica ne bo obremenjala 
predmetov, ki se ne izdelujejo na lastnem ozemlju 
in ki so imenovani v priloženih tarifah k členu 9. 
te pogodbe, z izgovorom notranjo obdačitve ob 
uvozu z novimi ali zvišanimi ali z iznova uvedenimi 
ali iznova zvišanimi davščinami. 

Člen 12. 
Za nemške zemeljske in obrtne proizvode, ki_ se 

uvažajo čez ozemlje drugih držav v kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, in za srbsko-hrvatsko-
slovenske zemeljske in obrtne proizvode, ki se uva
žajo čez ozemlje drugih držav v Nemčijo, nadalje 
za zemeljske in obrtne proizvode drugih držav, ki 
se uvažajo čez ozemlje ene stranke pogodnice na 
ozemlje druge stranke pogodnice, se ne smejo za
htevati ob uvozu nobene druge aH višje carino ali 
davščino, nego če bi se bili uvozili iz izvorne države 
neposredno ali skozi katerokoli drugo državo. 

Ta odredba velja tako za neposredno provoženo 
blago kakor tudi za blago, ki se med provozom pre
tovarja, preklada ali vskladišča. 

Člen 13. 
Ob uvozu proizvodov ene stranke pogodnice na 

ozemlje druge stranke pogodnice se po navadi ne 
zahtevajo potrdila o izvoru. 

glede na to, kje se je prevzel ta nevi tovor, vendar 
pa ne, če so bili v tem času uporabljeni zgolj za 
transporte v notranjščini; oboji prometni sredstvi 
obenem s priteklinami, ki običajno služijo za prevoz, 
in z dovolitvijo šestmesečnega roka. za ponovni 
izvoz; 

h) blagovne ogledke in vzorce po členu 10. med
narodnega dogovora o uprostitvi carinskih formal
nosti, podpisanega dne 3. novembra 1923. v Ženevi, 
z dovolitvijo dvanajstmesečnega roka za ponovni 
izvoz. 

Izdelki iz dragih kovin, ki jih uvažajo trgovinski 
potniki na povratek kot vzorce, se morajo na 
zahtevo oprostiti punciranja, če se da ustrezno za
varovanje, ki ne sme biti večje nego znesek carine. 
Ce se vzorci pravočasno zopet ne izvozijo, zapade 
položeno zavarovanje nezavisno od ka7.ni, ki jih do
loča zakonodajstvo. 

Člen 15. 
Kolikor se nanašajo odredbe te pogodbe na vza

jemno priznavanje največjih ugodnosti, se ne upo
rabljajo: 

a) na posebne ugodnosti, ki jih je ali jih bo 
dovolila ena stranka pogodnica sosednjim državam, 
da se olajša obmejni promet v razsežnosti, pravilo
ma ne večji nego 15 km na obeh straneh meje; 

b) na pogodbene obveznosti, ki jih je ali jih bo 
prevzela ena stranka pogodnica na podstavi po
godbe o carinski uniji; 

c) na ugodnosti, ki jih dovoljuje ena stranka 
pogodnica tretji državi na podstavi dogovora, ki mu 
je namen, izenačiti notranje in zunanje obdačevanje, 
zlasti pa -zaprečiti dvojno obdačevanje ali zavaro
vati pravno zaščito in pravno pomoč v davčnih aH 
davčnokazenskih stvareh. i 

Člen 16. 
Pri odpravljanju potnikov in njih prtljage po 

železnicah strank pogodnic ni ob enakih pogojih 
nobene razlike med državljani ene in druge stranke 
pogodnice glede cen, načina, po katerem so odprav
ljajo, kakor tudi ne glede davščin in davkov, ki so 
s tem v zvezi. 

Člen 17. 
Z blagom, odpravljenim iz kraljevne Srbov, Hr

vatov in iSlovencev na nemško železniško postajo 
aH v provoznem prometu čez nemško ozemlje, se 
ne ravna, če se izpolnijo enaki pogoji na nemških 
železnicah, glede cen, načina, po katerem se odprav
lja, kakor tudi davkov in davščin, M so s tom v 
zvezi, neugodneje nego z cnakovrstnimi transporti 
blaga, ki se odpravljajo med nemškimi državnimi 
železniškimi postajami v isti smeri in na isti pro
metni progi. 

Enako načelo velja za srbsko-hrvatsko-slovenske 
železnice glede blaga, ki se pošilja iz Nemčije na 
eno izmed srbsko-hrvatsko-slovenskih železniških 
postaj ali v provoznom prometu čez srbsko-hrvat-
sko-slovensko ozemlje. 

Člen 18. 
Stranki pogodnici se zavezujeta, da bosta vza

jemno priznavali vozne cene, ki veljajo ali bodo 
veljale na njiju železnicah v isti smeri in na isti pro
metni progi za enakovrstno blago, ki se odpravlja 
iz tretje države ali v tretjo državo. 

Člen 19. 
Stranki pogodnici bosta delovali na to, da se 

uvedejo po dejanskih potrebah direktne tarife za 
promet potnikov, prtljage in blaga tako med ozem-

| ljema strank pogodnic kakor tudi za promet med 
ozemljem ene stranke pogodnice in ozemljem tretje 
države v provozu čez ozemlje druge stranke pogod-

: nice. 
Člen 20. 

Stranki pogodnici bosta delovali na to, da ure
dita med gospodarski najvažnejšimi kraji obeh 
držav telefonski promet in da bosta pospeševali 
svoje vzajemne gospodarske zveze z ugodno odmero 
poštnih, brzojavnih in telefonskih pristojbin. 

Člen 21. 
Z nemškimi pomorskimi ladjami in njih tovori 

je ravnati v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev 
in s srbsko-hrvatsko-slovenskimi pomorskimi lad
jami in njih tovori v Nemčiji tako kakor z doma
čimi ladjami in z iadjami naroda, uživajočega naj
večje ugodnosti, ne glede na to, odkod te ladje pri
hajajo ali kam so namenjene, in ne gledo na to, 
odkod tovori izvirajo aH kam so namenjeni 

Vsaka prednost, vsaka oprostitev ali druga 
ugodnost, ki bi jo priznala ena stranka »pogodnica 
ladjam tretje države ali njenim tovorom, se mora 
priznati tudi drugi stranki pogodnici. 

Člen 22. 
Načelo enakega ravnanja z domačimi ladjami in 

njih tovori so ne uporablja: 
1.) na ugodnosti, ki se dajo domačemu ribarstvu; 
2.) na obrežno plovitev, glede katere uživajo 

ladje vsake stranke pogodnice ob pogoju vzajem
nosti v območju druge stranke pogodnice najtvečje 
ugodnosti. 

Clon 23. 
Ladje ene stranke pogodnicei, ki prihajajo v 

pristanišča druge stranke pogodnice, da popolnijo 
tovor, namenjen za inozemstvo, ali da raztovorijo 
del svojega tovora, prihajajočega iz inozemstva, pri 
čemer je dovoljeno tudi direktno pretovarjanje, 
smejo, če se pokoravajo deželnim zakonom in pred
pisom, obdržati na krovu oni del tovora, ki je na
menjen za drugo pristanišče iste države aH druge 
države, ter ga zopet izvoziti, ne da bi plačale za ta 
del tovora kakršnokoli davščino, razen nadzorstve
nih davščin. Te pa ne smejo biti večje od postavk, 
ki veljajo za domače ladje ali za ladje tretje države. 

Ob istih pogojih smejo voziti iz enega pristanišča 
v drugo pristanišče druge stranke pogodnice, da 
tam izkrcajo potnike, ki prihajajo iz inozemstva, ali 
da vkrcajo potnike, ki odhajajo v inozemstvo. 

Člen 24. 
Glede kakršnihkoli taks in pristojbin, ki se 

pobirajo za tonažo, pristajanje, ladjevod.ee, svetil
nike, karanteno in temu podobno v imenu in na 
račun države, javnih uradnikov, privatnih котрога-
cij ali zavodov kakršnekoli vrste, uživajo ladje 



4. 27 Letnik X. 

vsake stranke pogodnice isto ravnanje kakor do
mače ladje in ladje naroda, uživajočega največje 
ugodnosti. 

Ölen 25. 
Narodnost pomorskih ladij se priznava vzajemno 

na podstavi listin, ki jih izdado v vsaki obeh držav 
pristojna oblastva. 

Glede vzajemnega priznavanja listin o' prostor
nini ladij se sklene čimprej med obema strankama 
pogodnicama poseben dogovor. Dotlej se te listine 
vzajemno priznavajo. 

Pravila in predpisi notranjega zakonodajstva o 
opremi, ureditvi in varnostnih pogojih ladij1, ene 
stranko pogodnice se priznavajo tudi v pristaniščih 
druge stranke pogodnice. 

Člen 26. 
Če ladja ene stranice pogodnice nasede ali se 

razbije ob obalah druge stranke pogodnice, uživata 
ladja in tovor iste ugodnosti in oprostitve, ki jih 
priznava zakonodajstvo te države onim domačim 
ladjam in onim ladjam naroda, uživajočega največje 
ugodnosti, ki so v istem položaju. Voditelju in po
sadki se mora dati, tako za njih osebo kakor tudi 
za ladjo in tovor ista pomoč in podpora kakor do
mačim državljanom. 

Stranki pogodnici sta se poleg tega sporazumeli, 
da rešeno blago ne plačuje carine, razen če preide 
v notranji promet. 

Ölen 27. 
Tarife znižbe voznih cen ali druge ugodnosti, 

katerih uporabljanje je vezano na pogoj, da se blago 
in osebe prej ali slej odpravijo z ladjami določenega 
državnega ali privatnega brodarskega podjetja ali 
po določenih pomorskih ali večnih plovitvcnih ce

stah, veljajo vsekakor v območju one stranke po
godnice, kjer so v veljavi, v isti smeri in za isto 
prometno progo tudi glede blaga in oseb, ki se od
pravljajo na ladjah druge stranke pogodnice iz pri
stanišča drugam. 

Monopoli za odpravljanje izšeljenikov se ne dajo. 

Člen 28. 
Stranki pogodnici sta se sporazumeli, uporab

ljati zaradi vzajemne zaščite literarne in umetniške j 
svojine odredbe revidiranega bernskega dogovora j 
•/, dne 13. novembra 1908. j 

Ölen 29. 
Stranki pogodnici si vzajemno priznavata pra

vico, imenovati konzule v vseh onih pristaniščih in 
tržiščih druge stranke pogodnice, kjer se dopuščajo 
konzuli katerekoli tretjo države. 

Konzuli ene stranice pogodnice uživajo na ozem
lju drugo stranke pogodnice iste prednosti, opro
stitve in pravice, ki se priznavajo sedaj ali se bodo 
priznavale pozneje konzulom katerekoli tretje dr
žave. Vendar pa jim ne gredo te prednosti^ opro
stitve in pravice v večjem obsegu, nego jih priznava 
druga stranka pogodnica njenim konzularnim za
stopnikom. 

Člen 30. 
Če bi nastal spor o tolmačenju ali uporabljanju 

te pogodbe s končnim zapisnikom vred, se predloži 
spor na zahtevo ene obeh strank pogodnic w odloči
tev razsodišču. To velja tudi za predhodno vpra
šanje, ali se nanaša spor na tolmačenje ali na upo
rabljanje pogodbe. Odločba razsodišča ima obvezno 
moč. 

Razsodišče se ustanovi za vsak sporni primer 
tako, da imenuje vsaka stranka pogodnica enega 

svojih državljanov za razsodnika in da izvolita obe 
stranki državljana tretje države za predsednika. Öe 
se stranki pogodnici ne sporazumeta glede pred
sednika v štirih tednih, odkar se je prijavila zahteva 
za Tazsodiško odločbo, naprosita skupno predsednika 
upravnega sveta stalnega razsodišča v Haagu, naj 
imenuje predsednika. 

Stranki pogodnici si pridržujeta pravico, se ra-
prej za določeno dobo sporazumeti o predsednikovi 
osebi. 

Člen 31. 
To pogodbo, sestavljeno v dveh izvirnikih v 

srbskem in nemškem jeziku, ratificirata obe stranki 
pogodnici, ko jo usvojita zakonodajni telesi. Rati
fikaciji se izmenjata čimprej y Beogradu. 

Pogodba stopi v veljavo dvajseti dan po izmeni 
ratifikacij ter ostane v veljavi dve leti od tega dne. 
Če v šestih mesecih pred potekom tega roka nobena 
stranka pogodnica ne naznani namere, da jo hoče 
razveljaviti, ostane pogodba obvezna do poteka 
šestih mesecev od dne, ko jo ena stranka pogodnica 
odpove. 

Istočasno, ko stopi v veljavo ta pogodba, pre
slano veljati začasna trgovinska pogodba med kra
ljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Nemčijo z 

4. februarja 
dne — : 7 1921. 

5. decembra 
V potrditev tega so obojestranski pooblaščenci 

podpisali to pogodbo. 
V B e r l i n u , dne 6. oktobra 1927. 

Živ. Balugdžić s. r. 
Prof. dr. M. Todorović s. r. 
Dr. Karl von Schubert s.r. 
E. Eisenlohr s.r. 

Tar. št. 

Iz 7 
Iz 11 
Iz 28 

Tz 45 

Iz 47 

2-50 
7 

Iz 48 

Iz 49 

Iz 83 

Iz 107 

Iz 110 

Iz 115 

Tarifa A. 
Carina o uvozu v Nemčijo. 

Carina 
državnih 

I m e n o v a n j e mark 
za 100 kg 

Koruza za krmo ob kontroli uporabe 2-50 

Fižol, suh (zrel) • • • • 2<4° 
Konoplja, sirova, očiščena, godena, trljena, otresena, iz-

klejena P r 0 6 t o 

P r i p o m b a . Tulje je carine prosto. 
Grozdje, presno (namizno grozdje): 

uvoženo drugače nego v poštnih pošiljkah v teži do 
vštetih 5 kg: 
v posodah 15 kg sirove teže ali manj v času od dne 

1. avgusta do dne 30. novembra 7 

Jabolka, presna: 
nevložena: 

v času od dne 25. septembra do dne 31. decembra . 2 
vložena: 

samo v vrečah v sirovi teži najmanj 50 kg v času 
od dne 25. septembra do dne 31. decembra . . . 

drugače vložena 
Hruške, kutine, presne: 

nevložene: ' 
v času od dne 1. septembra do dne 30. novembra • 

vi ožene: 
samo v vrečah v sirovi teži najmanj 50 kg v času 

od dne 1. septembra do dne 30. novembra . . . 
Slive vsake vrste, kakorkoli posušene (tudi razrezane in 

olupi jene): 
nevložene ali samo v sodih ali vrečah najmanj 80 kg 

sirove teže 
drugače vložene 8 

Slive, brez sladkorja vkuhane (pekmezi [mezge]) . . . . 5 
Les za soda (doge in deli dna za sode), tudi les, ki se 

mu vidi po obdelavi, da je pripravljen za to, nepobar-
van, nepooblan: 

iz hrastovme : • O'SO a l i 

za 1 ftn 
2-40 

Kokoši vseh vrst in ostala živa perutnina, razen gosi . 6 
Kokoši vseh vrst (tudi pegatke) in race, zaklane, tudi 

iztrebi j eno, nepripravljene 2 0 

Ribe, žive in nežive, presne, tudi zamrzle: 
Krapi: 

živi 
neživi 

ostale, razen krapov, linjev, smojev iz Bodenskega 
jezera, postrvi ali zlatarčic alpskih jezer 

Tar. št. I m e n o v a n j e 

Carina 
državnih 

mark 
za 100 kg 

'5 Iz 136 Jajca perutnine, sirova 
Iz 219 Živila in poživila v neprodušno zaprtih posodah, kolikor 

ne spadajo sama po sebi pod višje carinske stopnje: 
Gosto vkuhani sok iz rdečega paradižnika . • • • • 15 
Sardine in sardele, kamor spadajo tudi fileti iz njih, v 

olju, tudi z majhnim dodatkom kapere; sardine, dru
gače nego v olje vložene 

Sardine, začinjene 
30 
30 

Iz 273 Žveplova kislina, angleška in kadeča se (oleum) . . 

h, 317o Ferosilicij, Id ima v sebi silicija: 
preko 50 do 80% 
preko 80% 

349 Lesni cvet, sirov, aceton, sirov 2 . 

Iz 470 Konoplja, grebenana prosto 

prosto 

2 
1 

2-50 

6 

Tar. št. 

Iz 234 

Iz 247 

25 
12 

prosto 

Tarifa B. 
Carina ob uvoiu v kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Carina 
dinarjev 

I m e n o v a n j e v zlatu 
za 100 kg 

Iz 223 Kisline: 
iz 1. Mlečna kislina1 -••> 
1. Izgotovljena zdravila kakor tudi vsi kemijski in lekar

niški dozirani proizvodi 
4. Pisala v ostalem lesu, trsju ali papirnati masi, tudi z 

glavico iz navadne kovine ali kosti, celuloida in po
dobnih snovi: 

a) črna 
b) v barvi ali tintna 

Iz 280 Pletenine in prepleteno (na stanu delano) in mrežasto blago 
iz bombaža: 
2. Nogavice: 

a) težko nad 700 g po ducatu parov 

b) težke 700 g in manj po ducatu parov 

318 Zamet, pliš in tema podobne volnene tkanine 

Iz 337 Tkani trakovi: 
iz 1. Svileni • • 

2. Pol svileni: 
iz b) ostale iz umetne svile 

Iz 346 Premazane ali napojene tkanine, drugje neimenovane: 
l .V kosih, ki se prodajajo na meter I 2 0 

230 

108 
135 

400 
350 

450 

1800 

900 
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Carina 
dinarjev 

Tar.št. I m e n o v a n j e v zlatu 
7.a 100 kg 

Iz 370 Usnje, strojeno, tudi dalje pripravljeno: 
3. Ostalo: 

a) teletina (boks) vseh vrst, tudi svinjsko 250 
b) drugje neimenovano (kozje [Sevro], kozličje [ševret]. 

«afian, antilopno, jelenje usnje itd.) 300 
c) lakirano usnje brez razlike 300 

Iz 408 Sčetke in omela: 
iz 1. ačetke z nepobarvanim in pobarvanim lesom ali 

železom: 
b) iz živalskih dlak, iz žic navadnih kovin, iz želez

ne žice, prevlečene z navadnimi kovinami, iz 
steklene preje 160 

iz 2. Ščetko iz kakrSnekoli tvarine, imenovane v točki 1.: 
a) z lakiranim, poliranim, slikanim, frezanim ali rez-

ljanim lesom; z navadnimi kovinami, tudi po-
nikljanimi 250 

462 Papir za pisma, kuverte iz papirja, dopisnice in karte za 
pisma» vse to s slikami, obrobki, monogrami, amblemi, 
okrasnimi črtami, izdelani s tiskanjem, prešanjem ali 
drugače, ali s pobarvanimi obrobki, s prešanimi, narav
nimi ali umetnimi cveticami, tudi v zvezi z navadno aH 
fino tvarino 200 

472 Slike na papirju, izdelane s tiskom ali kakršnimkoli po-
množevalnim procesom (oleografie, litografije, ksilografije, 
hTomoliitografije, cinkogirafije itd.), tudi s podlogo iz 
papirja, kartona, tkanine, mehko vezane ali broširane • 130 

Iz 473 Iz 4. Knjige (razen koledarjev), periodične izdaje in muzi
kalije (note): 
iz b) v tujih jezikih: 

a) trdo vezano 1" 

Iz 534 Izdelki iz srebra, ne posebe imenovani, tudi pozlačeni: 
iz 1. Predmeti za nakit: 

b) brez zveze ali v zvezi s poldragimi kameni ali z 
imitacijo dragih ali poldragih kamenov, s pravimi 
ali ponarejenimi koralami in ponarejenimi biseri . 7000 

iz 2. Ostali izdelki: 
c) brez zveze ali v zvezi z drugo neimenovano 

tvarino 2000 

Tar. št. 

550 

Iz 572 

Iz 583 

595 

Iz 658 

Iz 665 

Iz 669 

Iz 686 

696 

700 

Letnik X. 

Carina 
dinarjev 

I m e n o v a n j e v zlatu 
za 100 kg 

Nože in škarje za obrezovanje dreves, grmovja, rož, trte, 
za striženje ovac, za rezanje pločevine in ostali, drugje 
neimenovani noži, rezila in škarje za obrtništvo, kmetij
stvo in industrijo, tudi v. zvezi z lesom 35 

Noži, žepni nožici in britve: 
l.Samo iz železa ali v zvezi z navadno tvarino, tudi s 

kostjo in rogom 120 
2. V zvezi % drugo fino tvarino: 

namizni noži s ponikljanimi držaji iz jekla ali e takimi 
iz navadnega lesa ali obenovine s ponikljanimi okovi 160 

ostali 250 
Izdelki, posebe neimenovani, iz litega železa, tudi v zvezi 

z lesom ali kovnim železom-
iz 2. Obdelani: 

iz a) stalna kurišča za parne kotle v kosu težjem 
od 100 kg 14 

Posodo iz aluminija: 
1. Neobdelane 250 
2. Obdelane 280 

Neimenovani stroji za industrijo in njih deli: 
l. Mlinarski l a 

Električni aparati: 
iz 6. Radijski aparati in njih sestavine 230 

Izolirani vodi za električni tok: 
iz 2. Ostali: 

b) opleteni z drugimi prejami nego s svilenimi ali 
deloma svilenimi 200 

č) oviti z drugo tvarino 120 
Glasbeni instrumenti: 

4. Harmonike: 
a) ustne harmonike ^^ 
b) ostale ^ 

Stenske, namizne in ostale ure, drugje neimenovane; žepni 
števniki in avtomatične priprave za merjenje in vpiso
vanje, obenem z uro —- vse to iz navadne ali fine tvarine 150 

Otroške igrače: 
1. Iz navadne tvarine 120 
2. Iz fine tvarine ali v zvezi s fino tvarino 250 
3. Iz najfinejše tvarine ali v zvezi z najfinejšo tvarino . 300 

K prilogi B. 

K tarifi kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

K tar. št. 121: Pivo vseh vrst: 
Öe bi dovolila kraljevina Srbov, Hrvatov in Slo

vencev tretji državi znižane carinske stopnje za 
pivo kakršnekoli vrste v sodih ali steklenicah, se 
pobira najnižja carinska stopnja ustrezno tudi na 
nemško pivo vsake vrste v sodih ali steklenicah. 

Carinska stopnja za nemško pivo vsake vrste v 
steklenicah ne sme biti nikoli v neugodnem raz
merju proti najnižji carinski stopnji, ki se je dovolila 
tretji državi za pivo kakršnekoli vrste v sodih, nego 
je razmerje, ki obstoji danes v kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev proti veljavni minimalni ta
rifi za pivo vsake vrste. 

K ter. št. 550: Škarje: 
Semkaj ne spadajo škarje, ki jih rabijo obrtoma 

krojači in brivci. 
K tar. št. 583: Izdelki iz litega železa: 
Za stalna kurišča za parne kotle se smatrajo 

ona, pri katerih je rešetka nepremična. 
K tar. et. 665/6: Radijski aparati in njih sesta

vine: 
Za dele radijskih aparatov se smatrajo: slušala, 

vrtilni kondenzatorji, transformatorji za nizko fre
kvenco, stojala za svetiljke, kurilni upori, blokovni 
kondenzatorji, zvočniki, anodne baterije, kurilne ba
terije, svetiljke, pojačevalne cevi, variometri, kri
stalni detektorji in kristali, tuljave in vrtilci za tu
ljave, premikala za tuljave, upori visokih ohmov, 
potenciometri, sklepala za antene. 

K tar. št, 686/4 b: Harmonike, ostale: 
Semkaj spadajo tudi koncertine. 

§ 2. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi z razglasitvijo v cSlužbenih 
Novinah>, ko sta se prej izmenjali ratifikaciji. 

Našemu ministru za zunanje posle priporočamo, 
naj razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj 
skrbe za njegovo izvrševanje, oblastveni zapovedu

jemo, naj postopajo po njem. vsem in vsakomur pa, 
naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 17. decembra 1927. 

Aleksander s. r. 
Predsednik ministrskega sveta, 

' minister za notranje posle: 
Velja Vukićević s. r. 

Minister za zunanje posle: 
dr. V. Marinkovîé s.r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spano s.r. 

Videl in pritisnil državni pečat: 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
dr. D. Subotić s.r. 

(L. S.) (Podpisi ostalih ministrov.) 

Končni zapisnik. 

Ob podpisu trgovinske in plovitvene pogodbe, 
sklenjene danes med kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in Nemčijo, so izrekli obojestranski po
oblaščenci nastopne pridržke in izjave, ki so sestav
ni del pogodbe: 

K členu 1. 

Nedotaknjeni ostanejo predpisi o potnih listih in 
obči predpisi, ki sta jih izdali in jih izdasta v-bo
doče stranki pogodnici o zaposlovanju inozemskih 
delavcev. 

Stranki pogodnici sta se nadalje sporazumeli, da 
se z odredbami te pogodbe nikakor ne krati pravica 
vsake stranke pogodnice, v poedinih primerih odreči 
bivanje državljanom druge stranke pogodnice, bodisi 
na podstavi sodnega kaznovanja, bodisi zaradi zu
nanje ali notranje varnosti države, bodisi zaTadi siro-
tinske, zdravstvene in nravstvene policije. 

K členu 3. 
Obe stranki pogodnici izjavljata pripravljenost, 

uvesti čimprej pogajanja o odpravi dvojnega obda-
cevanja in o dajanju pravne zaščite in pravne po
moči v davčnih stvareh. 

K členoma 3. in 4. 

Odredbe teh členov se uporabljajo ustrezno na 
juristične osebe in na družbe, označene v členu 2. 

K členu 6. 

Odredbe tega člena se ne dotikajo uvoznih in 
izvoznih prepovedi, ki veljajo sedaj v obeh drža
vah. Stranki pogodnici si bosta vzajemno priobče-
vali take prepovedi in te prepovedi veljajo tudi 
nasproti drugi stranki pogodnici toliko časa, dokler 
se uporabljajo proti vsem deželam. 

K členu 7. 
Odredbe tega člena so ne dotikajo pravice strank 

pogodnic, zavarovati s primernimi ukrepi, da se 
blago, zlasti ono, ki je predmet državnega mono
pola, resnično provozi. 

K členoma 8. in, 9. 
Za obrtne proizvode z ozemlja ene stranke po-̂  

godnice se smatrajo tudi vsi oni predmeti, ki se na-
rejajo tam s predelovanjem inozemskih tvarin v pro
metu za plemeničenje. 

K členu 11. 
Med notranje davščine spada tudi davek na po

slovni promet. 
K členu 13. 

Nekvarno nadaljnjim pravicam, ki izvirajo za 
stranki pogodnici iz odredb mednarodnega dogovora 
o uprostitvi carinskih formalnosti, podpisanega dne 
3. novembra 1923. v Ženevi, naj priznavajo carinska 
oblastva ene stranke pogodnice potrdila o izvoru, 
izdana na ozemlju druge stranke pogodnice po od
redbah člena 13., tudi takrat, kadar se uvažajo pro
izvodi prekomorskih dežel čez ozemlje ene stranke 
pogodnice na ozemlje druge stranke pogodnice. 
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K členu 14. 
K prvemu odstavku pod točkami a), b), c), d), 

e) iii g): 
Če zahteva carinska uprava zavarovanje carin

skega zneska, mora pripustiti uvozniku možnost,, da 
da po svoji volji zavarovanje tudi na drug način, 
ne pa s položitvijo denarja. 

K' prvemu odstavku pod točko h): 
Glede carinskega zavarovanja veljajo odredbe 

člena 10. mednarodnega dogovora o uprostitvi carin
skih formalnosti, podpisanega dne 3. novembra 1923. 
v Ženevi. 

K prvemu odstavku pod točko b): 
Dogovor o oprostitvi od uvoznih carin so ne na

naša na prikladke, ki so se dodali predmetom ob 
popravi v inozemstvu. 

K poslednjemu odstavku: 
Izdelkov i?, dragih kovin, imenovanih v tej od

redbi, se izvozne prepovedi ne dotikajo. 
V potrditev tega so pooblaščenci dne 6. oktobra 

1927. v Berlinu podpisali ta zapisnik. 

Živ. Balugdžić s. r. 
Prof. dr. M. Todorovié s. r. 
Dr. Karl von Schubert e. i. 
E. Eteentóhr s. т. 

Usojam se Vam potrditi prejem tega priobčila, 
ter Vam ponavljam, gospod poslanik, tudi pri tej 
priliki izraz svojega najodličnejšega spoštovanja. 

Schubert s. r. 

Poslaniku kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
gospodu Balugdžiću. 

Uredbe osrednje vlade. 

Zapisnik. 
Med pogajanji o sklenitvi danes podpisane trgo

vinsko in plovitvene pogodbe mod kraljevino Srbov, 
Hrvatov in iSlovoncev in Nemčijo se je nadrobno 

7 . 
Navodila za uporabljanje tarife B. 

trgovinske pogodbe z Nemčijo/ 
V «Službenih Novinah» z dne 20. decembra 1927., 

št. 288/LXXX, je razglašen zakon o trgovinski in 
plovitveni pogodbi med Nemčijo in našo kraljevino, 
ki je tudi istega dne stopil v veljavo, o čemer so 
bile carinarnice obveščene s telegramom generalne 
direkcije carin pod C br. 51.333 z dne 19. t m. 

Da bi se uporabljala tarifa B. tega zakona pra
vilno in enotno, dajem carinarnicam to-le pojasnilo 
in ta-le navodila: 

1.) Dogovorjene carine iz tarife B. se uporab
ljajo na vse blago iz pogodbenih držav, ki se" do 
vštetega dne 19. tega meseca ni vzelo iz carinskih 
skladišč, s carinskih nakladališč ali iz carinskih 
založišč. 

2.) Izdelki iz tar. št. 534. smejo biti deloma ali 
po vsej površini kakorkoli pozlačeni, pa tudi op'o-

., . - , ščeni z zlatom; v tem primeru ni smatrati zlate ob-
occrul pomen, ovn-, ki so obstoje v poodinih državah I l o g e ш ZV&L0 h i ^ ^ t e g a t u d i n e s m a t e a t i s r e za promet s kožami in krzni vsake vrste. Stranki 
pogodnici sta se sporazumeli, delovati na to, da so 
odpravijo izvozne prepovedi in ostale izvozne ome
jitve, izvozne carine in ostale izvozne davščine, ki 
veljajo v ostalih državah. Nadalje se zavezujeta, 
odpraviti za kože in krzna vsake vrste izvozne pre
povedi, izvozne omejitve in ostale izvozne davščine, 
ki veljajo v njiju lastnih državah. Ta odprava se 
zgodi v dvajsetih dneh od dne, kol naznani ena 
stranka pogodnica drugi stranki pogodnici, da na-
merja izvesti odpravo. 

Ta dogovor je sestavni del danes sklenjene trgo
vinske in plovitvene pogodbe ter stopi istočasno z 
ujo v veljavo. 

V B e r l i n u , dne 6. oktobra 1927. 

Živ. Balugdžić s. r. 
Prof. dr. M.Todorović 
Dr. Karl von Schubert 
E. Eisenlohr s.r. 

Izjava. 
Ob sklenitvi danes podpisane trgovinske in plo

vitvene pogodbe med. kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in Nemčijo sta se stranki pogodnici spo
razumeli, da uveljavita pogodbo celoma ali đeloma 
čimprej, še pred njeno ratifikacijo, kolikor je to do
voljeno po ustavnih ali zakonskih odredbah. Dan 
uveljavitve določita obe vladi sporazumno. 

V B e r l i n u , dne 6. oktobra 1927. 

Živ. Balugdžić s.r. 
Prof. dr. M. Todorović s. r. 
Dr. Kart von Schubert s. r. 
E. Eisenlohr s.r. 

Ministrstvo za zunanje posle, 
št. II. Is. 1199. 

V B e r l i n u , dne 6. oktobra 1927. 
Gospod poslanik! 

V zvezi z danes podpisano trgovinsko in plovit-
veno pogodbo med Nemčijo in kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev ste me, Prevzvišenost, ob
vestili z noto z današnjega dne Pov. br. 581, da izda 
Vaša vlada potrebna navodila, da se bo izkazovala 
ob uporabljanju sedaj veljavnih ali pozneje uvede
nih odredb v kraljevini Srbov, Hrvatov in Sloven
cev, ki urejajo bivanje in naseljevanje inozemskih 
državljanov kakor tudi pripuščanje in delovanje 
inozemskih, družb, nemškim državljanom in družbam 
največja uslužnost. Isto da velja tudi za uporab
ljanje osebnih in stvarnih pogojev, ob katerih smejo 
tuji državljani opravljati svoj poklic, kakor tudi za 
uporabljanje odredb o zaščiti domačega delovnega 
trga. 

brnili izdelkov za izdelke iz zlata ter jih ocarmjati 
kot take. 

Odredba k tar. št. 550. v pojasnilih k prilogi B. 
velja tudi za uporabljanje maksimalnih postavk in 
po tej odredbi ni smatrati za škarje za obrtno upo
rabljanje iz tar. št. 550. krojaških in brivskih, pa 
tudi ne vseh drugih, ki imajo tip domačih škarij in 
ki se dado obenem rabiti za domačo in za obrtno 
potrebo, kakršno so n. pr.: škarje za manikiranje 
(za striženje nohtov in kože okoli nohtov), za reza
nje platna in vobče škarje, ki služijo za rezanje in 
krojenje izdelkov iz preje ter so istega tipa kakor 
domače. 

S tem pojasnilom ukinjam četrti odstavek ko
mentarja k stari tarifi za tar. št. 549. 

4.) Dasi je točka. 1. tar. št. 572. dogovorjena ce
lotno z znižano carino 120 Din, vendar, ni s tem 
izključeno uporabljanje carine 50 Din na britve s 
platnicami iz mehkega lesa. ker jo tako besedilo z 
znižano carino 50 Din dogovorjeno z Avstrijo. 

Na namizno! nože iz tar. št. 572., točke 2., se ne 
pobira dodatek za ponikljevanje iz občili opazk za 
navadne kovine iz točke 1., dnigega stavka, niti 
kadar so platnica ponikljane, niti kadar imajo okove 
ali zakovice ponikljane, ker je ta obdelava izrecno 
imenovana. 

V B e o g r a d u , dne 20. decembra 1927.; 
C. br. 51.494. 

Namestnik ministra za finance: 
minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Spaho s. r. 

8. 
Prav i ln ik 

o dravinjskih dokladah Pokojninskega 
zavoda za nameščence v Ljubljani. 

p. z.) zavarovanju enaka razliki med rento, pripada
jočo rentniku na podstavi določil zakona o pokojnin
skem zavarovanju nameščencev z dne 12. maja 1922., 
«Službene Novine» št. 125/XX, in naredb, izdanih na 
podstavi § 3. tega zakona, in računsko rento, ki se 
dobiva po nastopnih določilih: 

a) Letni znesek računske invalidske rente je 
enak: 

1.) osnovnemu znesku 1800 Din, ki se mu dodaja 
po 30 Din za vsakih polnih 360 Din premije, plačane 
v poslednjih 10 letih nad zneskom premije IX. raz
reda, t. j . 180 Din mesečno, povečanim za 

2.) desetkratno povprečno premijo in eno šestino 
vsote vplačanih premij, pri čemer se računijo pre
mije, vplačane od dne 1. januarja 1909. do dne 
31. decembra 1923., s povprečno premijo izea dne 
1. januarja 1924., a največ s 126 Din. 

b) Osebam, ki prejemajo starostne rente, je go
renja računska renta povečana za 10%. 

c) Računska vdovska renta znaša 50% moževe 
pravice do rente po točkah a) in b), otroška renta 
za enega otroka 25 %, za dva otroka 35 %, za tri 
otroke 40 %, za štiri ali več otrok 45 % roditeljeve 
pravice do rente, renta sirot brez očeta in matere 
za eno siroto 50 %, za dve siroti 75 %, za tri sirote 
85%, za štiri sirote 90%, za pet ali več sirot pa 
95% :. 

d) Najmanjša računska renta znaša za invalid
skega rentnilka 3000 Din na leto, za starostnega 
rentnika 3300 Din, za vdovo 1800 Din in za prvo 
siroto brez očeta in matere 1500 Din; za ostale 
dvojne sirote; se računi renta samostojno po dolo
čilu točke c). 

§ 4 . 
Dragmjska doklada iz zavarovanja na višje da

jatve po členu IV. zakona o pokojninskem zavaro
vanju nameščencev v obliki cesarske naredbe z dne 
25. junija 1914., drž. zak. št. 138, je enaka 50 % 
zneska rente. 

Vplačila, iz katerih se je vračunila zavarovalna 
doba pred dnem 1. januarja 1909., povečujejo račun
sko rento za гА (eno četrtino) premij, ustreznih vra-
čunjeni dobi. 

§ 5. 

§ I-
Pokojninski zavod za nameščence daje svojim 

irentnikom poleg zakonitih rent draginjske doklade 
po predpisih tega pravilnika. 

§2. 
Pravico do draginjekih doklad ima vsaka oseba, 

ki prejema od zavoda invalidsko, starostno, vdov
sko ali otroško rento. Kolikor ne obstoje posebni 
mednarodni dogovori, imajo tuji državljani pravico 
do to doklade samo, če plačujejo tudi dotične tuje 
države draginjske doklade našim državljanom. 

§3. 
Draghijska doklada je v obveznem (§ 1. p. z.), 

prostovoljnem (§ 28. p. z.) in neobveznem (§ 30. a 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z. dne 20. decembra 1927., št. 288/LXXX. 

Draginjsko doklado določa remtna komisija ob
enem z rento. Zoper odlok rentne komisij© o dra-
ginjski dokladi je dopustna pritožba na načelništvo 
Pokojninskega zavoda, in sicer v 14 dneh od dne, 
ko se je vročil odlok. 

§6. 
V izrednih primerih sme dovoliti načelništvo na 

predlog rentne komisije vdovam z otroki hi dvojnim 
sirotam, katerih obstoj je ogrožen, ker nimajo sred
stev za preživljanje, mesečno podporo za dobo enega 
leta v okviru skupnega zneska, ki ga določi vsako 
leto občni zbor za prihodnje poslovno leto. Ta zne
sek ne sme biti večji nego 40 % prispevka Pokrajin
skega pokojninskega sklada. Izredna mesečna pod
pora sme znašati 10 %, 20%, 30 %, 4 0 % in največ 
50 % računske rente. 

§ 7 . 
Pokojninski zavod mora računiti prirrianjkljaj, ki 

je nastal zaradi računanja nadej in rentnih dajatev 
po tem pravilniku, kakor tudi zaradi dajatev, ki so 
bile priznane, preden je bil uveljavljen ta pravilnik, 
ter ga počenŠi z letom 1927. postavljati v bilanco in 
amortizirati z delom letnega prebitka, ki ga določi 
občni zbor. 

Zato, da se postavlja obremenitev v bilanco, se 
računi premijska rezerva nadej za л1ва obstoječa 
zavarovanja, za rente, tekoče na dan, ko se računi 
rezerva, in za zavarovanja^ ki so prestala najdlje 
pred 42 meseci od dne, ko se je računila rezerva, 
po tabelah, ki se izračunijo na podstavi 6%ne ob
restne mere po normali za računske rente tega pra
vilnika in talko, kakor bo v tabelah natančneje raz
loženo. Te tabele bodo tvorile dodatek k statutu; 
vendar pa ostane § 87. s sedanjimi tabelami v ve
ljavi za računanje zakonite rezerve za, preodkaze. 

§ 8 -
Določila tega pravilnika nimajo vpliva na od

pravnine po §§ 18. in 19. zakona in tudi ne na po
vračilo premij po § 25. zakona, ki se odmerjajo tudi 
nadalje po določilih zakona. 

Ce se premije po § 25. pokojninskega zakona 
vrnejo, se zmanjša računska renta § 3. tega pravil
nika v razmerju prejetega povračila proti vsoti vseh 
vplačanih premij s 6%nimi obrestnimi obrestmi od 
dne povračila ali vplačila. 

• :$-и&*-



_4. ; 28_ 

Carina 
_ т dinarjev 
Таг. žt. I m e n o v a n j e v zlatu 

za 100 kg 
Iz 370 Usnje, strojeno, tuđi dalje pripravljeno: 

3. Ostalo: 
a) teletina (boks) vseh vrst, tuđi svinjsko 250 
b) drugje neimenovano (kozje [ševro], kozličje [ševret]. 

«afian. antilopno, jelenje usnje itd.) 300 
c) lakirano usnje brez razlike 300 

Iz 408 Ščetke in omela: 
iz 1. ščetke z nepobarvanim in pobarvanim lesom ali 

železom: 
b) iz živalskih dlak, iz žic navadnih kovin, iz želez

ne žice, prevlečene z navadnimi kovinami, iz 
steklene preje 160 

iz 2. Ščetke iz kakršnekoli tvarine, imenovane v točki 1.: 
a) z lakiranim, poliranim, slikanim, frezanim ali rez-

ljanim lesom: z navadnimi kovinami, tudi po-
nikljaninii 250 

462 Papir za pisma, kuverte iz papirja, dopisnice in karte za 
pisma* vse to s slikami, obrobki, monogrami, amblemi, 
okrasnimi črtami, izdelani s tiskanjem, prešanjem aH 
drugače, ali s pobarvanimi obrobki, s prešanimi, narav
nimi ali umetnimi cveticami, tudi v zvezi z navadno ali 
fino tvarino 200 

472 Slike na papirju, izdelane s tiskom ali kakršnimkoli po-
množevalnim procesom (oleografije, litografije, ksilografije, 
hromoLitografije, cinkogirafije itd.), tudi s podlogo iz 
papirja, kartona, tkanine, mehko vezane ali broširane • 150 

Iz 473 Iz 4. Knjige (razen koledarjev), periodične izdaje in muzi
kalije (note): 
iz b) v tujih jezikih: 

a) trdo vezano 1^ 

Iz 584 Izdelki iz srebra, ne posebe imenovani, tudi pozlačeni: 
iz 1. Predmeti za nakit: 

b) brez zveze ali v zvezi s poldragimi kameni ali z 
imitacijo dragih ali poldragih kamenov, s pravimi 
ali ponarejenimi koralami in ponarejenimi biseri . 7000 

iz 2. Ostali izdelki: 
c) brez zveze ali v zvezi z drugo neimenovano 

tvarino 2 0 0 ( ) 

Letnik X. 

Tar. št. 

550 

Iz 572. 

Iz 583 

595 

Iz 658 

Iz 665 

Iz 669 

Iz 686 

696 

700 

I m e n o v a n j e 

Carina 
dinarjev 
v zlatu 

za 100 kg 
Nože in škarje za obrezovanje dreves, grmovja, rož, trte, 

za striženje ovac, za rezanje pločevine in ostali, drugje 
neimenovani noži, rezila in škarje za obrtništvo, kmetij
stvo in industrijo, tudi v, zvezi z lesom 35 

Noži, žepni nožici in britve: 
l.Sanio iz železa ali v zvezi z navadno tvarino, tudi s 

kostjo in rogom 120 
2. V zvezi i. drugo fino tvarino: 

namizni noži s ponikljanimi držaji iz jekla ali s takimi 
iz navadnega lesa ali obenovine s ponikljanimi okovi 160 

ostali 250 
Izdelki, posebe neimenovani, iz litega železa, tudi v zvezi 

z lesom ali kovnim železom-
iz 2. Obdelani: 

iz a) stalna kurišča za parne kotle v kosu težjem 
od 100 kg 14 

Posode iz aluminija: 
1. Neobdelane 250 
2. Obdelane 280 

Neimenovani stroji za industrijo in njih deli: 
1. Mlinarski 1f> 

Električni aparati: 
iz 6. Radijski aparati in njih sestavine 230 

Izolirani vodi za električni tok: 
iz 2. Ostali: 

b) opleteni z drugimi prejami nego s svilenimi ali 
deloma svilenimi 200 

č) oviti z drugo tvarino 120 
Glasbeni instrumenti: 

4. Harmonike: 
a) ustne harmonike 70 
b) ostale 90 

Stenske, namizne in ostale ure, drugje neimenovane; žepni 
'števniki in avtomatične priprave za merjenje in vpiso
vanje, obenem z uro —• vse to iz navadne aH fine tvarine 150 

Otroške igrače: 
1. Iz navadne tvarino 120 
2. Iz fine tvarine ali v zvezi s fino tvarino 250 
3. Iz najfinejše tvarine aH v zvezi z najfinejšo tvarino . 300 

K prilogi B. 

K tarifi kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

K tar. št. 121: Pivo vseh vrst: 
Če bi dovolUa kraljevina Srbov, Hrvatov in Slo

vencev tretji državi znižano carinske stopnje za 
pivo kakršnekoli vrste v sodih aH steklenicah, se 
pobira najnižja carinska stopnja ustrezno tudi na 
nemško pivo vsake vrste v sodih aH steklenicah. 

Carinska stopnja za nemško pivo vsake vrste v 
steklenicah ne sme biti nikoli v neugodnem raz
merju proti najnižji carinski stopnji, H se je dovolila 
tretji državi za pivo kakršnekoli vrste v sodih, nego 
je razmerje, ki obstoji dane» v kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev proti veljavni minimalni ta
rifi za, pivo vsake viste. 

K tar. št. 550: Škarje: 
Semkaj ne spadajo škarje, ki jih rabijo obrtoma 

krojači in brivci. 
K. tar. št. 583: Izdelki iz litega železa: 
Za stalna kurišča za parne kotle se smatrajo 

ona, pri katerih je rešetka nepremična. 
K tar. št. 665/6: Radijski aparati in njih sesta

vine: 
Za dele radijskih aparatov se smatrajo: slušala, 

vrtilni kondenzatorji, transformatorji za nizko fre
kvenco, stojala za svetiljke, kurilni upori, blokovni 
kondenzatorji, zvočniki, anodne baterije, kurilno ba
terije, svetiljke, pojacevame cevi, variometri, kri
stalni detektorji in kristali, tuljave in vrtilci za tu
ljave, premikala za tuljave, upori visokih ohmov, 
potenciometri, sklepala za antene. 

K tar. št. 686/4 b: Harmonike, ostale: 
Semkaj spadajo tudi koncertine. 

§ 2. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 
obvezno moč pa dobi z razglasitvijo v <Službenih 
Novinah», ko sta se prej izmenjali ratifikaciji. 

Našemu ministru za zunanje posle priporočamo, 
naj razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj 
skTbe za njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedu

jemo, naj postopajo po njem. vsem in vsakomur pa, 
naj so mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 17. decembra 1927. 

Aleksander s. r. 
Predsednik ministrskega sveta, 

minister za notranje posle: 
Velja Vukićević s. r. 

Minister za zunanje posle: 
dr. V. Marinković s. r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spano s. r. 

Videl in pritisnil državni pečat: 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
dr. D. Subotić s. r. 

(L. S.) (Podpisi ostalih ministrov.) 

Končni zapisnik. 

Ob podpisu trgovinske in plovitvene pogodbe, 
sklenjene danes med kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in Nemčijo, so izrekli obojestranski po
oblaščenci nastopne pridržke in izjave, ki so sestav
ni del pogodbe: 

K členu 1. 

Nedotaknjeni ostanejo predpisi o potnih listih in 
obči predpisi, ki sta jih izdali in jih izdasta v-bo
doče stranki pogodnici o zaposlovanju inozemskih 
delavcev. 

Stranki pogodnici sta se nadalje sporazumeli, da 
se z odredbami te pogodbe nikakor ne krati pravica 
vsake stranke pogodnice, v poedinih primerih odreči 
bivanje državljanom druge stranke pogodnice, booisi 
na podstavi sodnega kaznovanja, bodisi zaradi zu
nanje ali notranje varnosti države, bodisi zaradi siro-
tinske, zdravstvene in nravstvene policije. 

K členu 3. 
Obe stranki pogodnici izjavljata pripravljenost, 

uvesti čimprej pogajanja o odpravi dvojnega obda-
čevanja in o dajanju pravne zaščite in pravno po
moči v davčnih stvareh. 

K členoma 3. in 4. 
Odredbe teh členov se uporabljajo ustrezno na 

juristične osebe in na družbe, označene v členu 2. 

K členu 6. 
Odredbe tega člena se ne dotikajo uvoznih in 

izvoznih prepovedi, ki veljajo sedaj v obeh drža
vah. Stranki pogodnici si bosta vzajemno priobče-
vali take prepovedi in te prepovedi veljajo tudi 
nasproti drugi stranki pogodnici toliko časa, dokler 
se uporabljajo proti vsem deželam. 

K členu 7. 
Odredbe tega člena se ne dotikajo pravice strank 

pogodnic, zavarovati s primernimi ukrepi, da se 
•blago, zlasti ono, ki je predmet državnega mono
pola, resnično provozi. 

K členoma 8. in, 9. 
Za obrtne proizvode z ozemlja ene stramkè po

godnice se smatrajo tudi vsi oni predmeti, ki se; na-
rejajo tam s predelovanjem inozemskih tvarin v pro
metu za plemeničenje. 

K členu 11. 
Med notranje davščine spada tudi davek na po

slovni promet. 
K členu 13. 

Nekvarno nadaljnjim pravicam, ki izvirajo za 
stranki pogodnici iz odredb mednarodnega dogovora 
o uprostitvi carinskih formalnosti, podpisanega dne 
3. novembra 1923. v Ženevi, naj priznavajo carinska 
oblastva ene stranke pogodnice potrdila o izvoru, 
izdana na ozemlju druge stranke pogodnice po od
redbah člena 13., tudi takrat, kadar se uivažajo pro
izvodi prekomorskih dežel čez ozemlje ene stranke 
pogodnice na ozemlje druge stranke pogodnice. 



4. 29 Letnik X. 

K členu 14. 

K prvemu odstavku pod točkami a), b), c), d), 
e) in g): 

Čo zahteva carinska uprava zavarovanje carin
skega' zneska, mora pripustiti uvozniku možnoBt,.da 
da po svoji volji zavarovanje tudi na drug način, 
ne pa s položitvijo denarja. 

K prvemu odstavku pod točko h): 
Glede carinskega zavarovanja veljajo odredbe 

člena 10. mednarodnega dogovora o iiprostitvi carin
skih formalnosti, podpisanega dne 3. novembra 1928. 
v Ženevi. 

K prvemu odstavku pod točko b): 
Dogovor o oprostitvi od uvoznih carin se ne na

naša na prikladke, ki so se dodali predmetom ob 
popravi v inozemstvu.. 

K poslednjemu odstavku: 
Izdelkov iz dragih kovin, imenovanih v tej od

redbi, se izvozno prepovedi ne dotikajo. 
Y potrditev tega so pooblaščenci dne 6. oktobra 

1927. v Berlinu podpisali ta zapisnik. 

Živ. Balugdžlć s. r. 
Prof. dr. M. Todorović s. r. 
Dr. Kart von Schubert «. i. 
E. Eieenlohr s. T. 

Usojain se Vam potrditi prejem tega priobčila, 
ter Vam ponavljam, gospod poslanik, tudi pri tej 
priliki izraz svojega najodličnejšega spoštovanja. 

Schubert s. r. 

Poslaniku kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
gospodu Balugdžiću. 

Uredbe osrednje vlade. 
7 . 

Navodila za uporabljanje tarife B. 
trgovinske pogodbe z Nemčijo.* 

V «Službenih Novinah» z dne 20. decembra 1927., 
št. 288/LXXX, je razglašen zakon o trgovinski in 
plovitveni pogodbi med Nemčijo in našo kraljevino, 
ki je tudi istega dne stopil v veljavo, o čemer so 
bile carinarnice obveščene s telegramom generalne 
direkcije carin pod C br. 51.333 z dne 19. t. m. 

Da bi se uporabljala tarifa B. tega zakona pra
vilno in enotno, dajem carinarnicam to-le pojasnilo 
in ta-1 e navodila: 

1.) Dogovorjene carine iz tarife. B. se uporab
ljajo na vse blago iz pogodbenih držav, ki se' do 
vštetega dne 19. tega meseca ni vzelo iz carinskih 
skladišč, s carinskih nakladališč ali iz carinskih 
založišč. 

2.) Izdelki iz tar. št. 534. smejo biti deloma ali 
u , „, • - CM - - . „ , . . ». ,- , ' po vsej površini kakorkoli pozlačeni, pa tudi op'o-
Hrvatov m Slovencev m Nemčijo se je nadrobno § 6 e n i

 J * y tem i m ^ u n[ s m a t r a t i z l a t e o b . 
ocenil pomen ovir, ki se obstoje v poedmm državah њ ш z v e z ( > i u z a r a d i t t u d i n e s m a / t o t i 8 r e . 
2 L ? m ^ , " 1 Г , а к е V r 8 t e - ^ ^ b r n i h izdelkov za izdelke iz zlata ter jih ocarinjati 
pogodni« sta se sporazumeli, delovati na to, da se : k o t toke 

odpravijo izvozne prepovedi in ostale uvozne orne- 0 d r e d b a k ^ š t 5 5 0 y p o j a s n i l i h k ^ ^ B 

Zapisnik. 
Med pogajanji o sklenitvi danes podpisane trgo

vinske in plovitvenc pogodbe mod kraljevino Srbov, 

jitve, izvozne carine in ostale izvozne davščine, ki 
veljajo v ostalih državah. Nadalje so zavezujeta, velja tudi za uporabljanje maksimalnih postavk in 

po tej odredbi ni smatrati, za škarje za obrtno upo-odpraviti za kože in krzna vsake vrste izvozne рте-i L „ K I ; „ „ . „ . .„ xt. K , n , . x 1 -r . v • i »u „„ ' „ T • . , . , -s. rahljanje iz tar. št. 550. krojaških m brivskih, pa povedi, izvozne omejitve in ostale izvozne davščine, .„,,. „„ „„„, -, ., , . . „ • * . A x . u ,, „ J . ;,. ! . ,. . ••• , A ., i v , m i ' . tudi ne vseh drugih, ki imajo tip domačih škanj m ki veljajo v njiju lastnih državah. Ta odprava se 
zgodi v dvajsetih dneh od dne, kol naznani ena 
stranka pogodnica drugi stranki pogodnici, da na-
merja izvesti odpravo. 

Ta dogovor je sestavni del danes sklenjene trgo
vinske in plovitvene pogodbe ter stopi istočasno z 
ujo v veljavo. 

V B e r l i n u , dne 6. oktobra 1927. 

Živ. Balugdžić s. r. 
Prof. dr. M. Todorović s. r. 
Dr. Kart von Schubert s. r. 
E. Elsenlohr s. r. 

Izjava. 
Ob .sklenitvi danes podpisane trgovinske in plo

vitvene pogodbe med kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in Nemčijo »ta se stranki pogodnici spo
razumeli, da uveljavita pogodbo celoma ali deloma 
čimprej, še pred njeno ratifikacijo, kolikor je to do
voljeno po ustavnih ali zakonskih odredbah. Dan 
uveljavitve določita obe vladi sporazumno. 

V B e r 1 i n u, dne 6. oktobra 1927. 

Živ. Balugdžić s. r. 
Prof. dr. M. Todorović s. r. 
Dr. Kari von Schubert s. r. 
E. Eieenlobr s. r. 

Ministrstvo za zunanje posle, 
št. H. Is. 1199. 

oktobra 1927. V B e r l i n u , dne 6, 
Gospod poslanik! 

V zvezi z danes podpisano trgovinsko in plovit
vene pogodbo med Nemčijo in kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev ste me, Prevzvišenost, ob
vestili z noto z današnjega dne Pov. br. 581, da izda 
Vaša vlada potrebna navodila, da se bo izkazovala 
ob uporabljanju sedaj veljavnih aH pozneje uvede
nih odredb v kraljevini Srbov, Hrvatov in Sloven
cev, ki urejajo bivanje in naseljevanje inozemskih 
državljanov kakor tudi pripuščanjo in delovanje 
inozemskih, družb, nemškim državljanom in družbam 
največja uslužnost. Isto da velja tudi za uporab
ljanje osebnih in stvarnih pogojev, ob katerih smejo 
tuji državljani opravljati svoj poklic, kakor tudi za 
uporabljanje odredb O' zaščiti domaČega delovnega 
trga. 

ki se dado obenem rabiti za domačo in za obrtno 
potrebo, kakršno so n. pr.: škarje za manikiranje 
(za striženje nohtov in kože okoli nohtov), za reza
nje platna in vobče škarje, ki služijo za тежапје in 
krojenje izdelkov iz preje ter so istega tipa kakor 
domače. 

S tem pojasnilom ukinjam, četrti odstavek ko
mentarja k stari tarifi za tar. št. 549. 

4.) Dasi je točka 1. tar. št. 572. dogovorjena ce
lotno z znižano carino 120 Din, vendar, ni s tem 
izključeno uporabljanje carino 50 Din na britve s 
platnicami iz mehkega lesa, ker jo tako besedilo z 
znižano carino 50 Din dogovorjeno z Avstrijo. 

Na namizno; nože iz tar. št. 572., točke 2., se ne 
pobira dodatek za ponikljevanje iz občili opazk za 
navadne kovine iz točke 1., drugega stavka, niti 
kadar so platnica ponikljane, niti kadar imajo okove 
ali zakovice ponikljane, ker je ta obdelava izrecno 
imenovana. 

V B e o g r a d u , dne 20. decembra 1927.; 
C. br. 51.494. 

Namestnik ministra za finance: 
minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Spano s. r. 

8. 
Pravilnik 

o draginjskib dokladah Pokojninskega 
zavoda za nameščence v Ljubljani. 

§ i-
Pokojninski zavod za nameščence daje svojim 

iTft-ntnikom poleg zakonitih rent draginjske doklade 
po predpisih tega pravilnika. 

§2. 
Pravico do draginjskih doklad ima vsaka oseba 

ki prejema od zavoda invalidsko, starostno, vdov
sko ali otroško rento. Kolikor ne obstoje posebni 
mednarodni dogovori, imajo tuji državljani pravico 
do te doklade samo. če plačujejo tudi dotične tuje 
države draginjske doklade našim državljanom. 

§3. 
Draginjska doklada je v obveznem (§ 1. p. z-), 

prostovoljnem (§ 28. p. z.) in neobveznem (§ 30. a 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 20. decembra 1927., št. 288/LXXX. 

p. z.) zavarovanju enaka razliki med rento, pripada
jočo rentniku na podstavi določil zakona o pokojnin
skem zavarovanju nameščencev z dne 12. maja 1922., 
«Službene Novine> št. 125/XX, in naredb, izdanih na 
podstavi § 3. tega zakona, in тасипвко rento, ki se 
dobiva po nastopnih določilih: 

a) Letni znesek računske invalidske rente je 
enak: 

1.) osnovnemu znesku 1800 Din, ki se mu dodaja 
po 30 Din za vsakih polnih 360 Din premije, plačane 
v poslednjih 10 letih nad zneskom premije IX. raz
reda, t. j . 180 Din mesečno, povečanim za 

2.) desetkratno povprečno premijo in eno šestino 
vsote vplačanih premij, pri čemer se računijo pre
mije, vplačane od dne 1. januarja 1909. do dne 
31. decembra 1923., s povprečno premijo izza dne 
1. januarja 1924., a največ s 126 Din. 

to) Osebam, ki prejemajo starostne rente, je go
renja računska renta povečana za 10%. 

c) Računska vdovska renta znaša 50 % moževe 
pravice do rente po točkah a) in b), otroška renta 
za enega otroka 25 %, za dva otroka 35 %, za tri 
otroke 40%, za štiri ali več otrok 4 5 % roditeljeve 
pravice do rente, renta sirot brez očeta in matere 
za eno siroto 50 %, za dve siroti 75.%, za tri sirote 
85 %, za štiri sirote 90%, za pet ali več sirot pa 
95%, 

d) Najmanjša računska renta znaša za invalid
skega rentnilka 3000 Din na leto, za starostnega 
rentnika 3300 Din, za vdovo 1800 Din in za prvio 
siroto brez očeta in matere 1500 Din; za ostale 
dvojne sirote, se računi renta samostojno po dolo
čilu točke c). 

§ 4 . 
Draginjska doklada iz zavarovanja na višje da

jatve po členu IV. zakona o pokojninskem zavaro
vanju nameščencev v obliki cesarske naTedbe z dne 
25. junija 1914., drž. zak. š t 138, je enaka 50% 
zneska rente. 

Vplačila, iz katerih se je vračunila zavarovalna 
doba pred dnem 1. januarja 1909., povečujejo račun
sko rento za %, (eno četrtino) premij, ustreznih vra-
čunjeni dobi. 

§ 5 . 
Draginjsko doklado določa rentna komisija ob

enem z rento. Zoper odlok rentoe komisije o dra-
ginjski dokladi je dopustna pritožba na načelništvo 
Pokojninsikega zavoda, in sicer v 14 dneh od dne, 
ko se je vročil odlok. 

§6. 
V izrednih primerih sme dovoliti načelništvo na 

predlog rentne komisije vdovam z otroki in dvojnim 
sirotam, katerih obstoj je ogrožen, ker nimajo sred
stev za preživljanje, mesečno podporo za dobo enega 
leta v okviru skupnega zneska, ki ga đoloči vsako 
leto občni zbor za prihodnje poslovno leto. Ta zne
sek ne sme biti večji nego 40 % prispevka Pokrajin
skega pokojninskega sklada. Izredna mesečna pod
pora sme znašati 10 %, 20%, 30 %, 40 % in največ 
50 % računske rente. 

§ 7 . 
Pokojninski zavod mora računiti prittCaojkljaj, ki 

je nastal zaradi računanja nadej in rentnih dajatev 
po tem pravilniku, kakor tudi zaradi dajatev, ki BO 
bile priznane, preden je bil uveljavljen ta pravilnik, 
ter ga počenši z letom 1927. postavljati v bilanco in 
amortizirati z delom letnega prebitka, ki ga določi 
občni zbor. 

Zato, da se postavlja obremenitev v bilanco, se 
računi premijska rezerva nadej za visa obstoječa 
zavarovanja, za rente, tekoče na dan, ko se računi 
rezerva, in za zavarovanja, ki so prestala najdlje 
pred 42 meseci od dne, ko se je računila rezerva, 
po tabelah, ki se izračunijo na podstavi 6%ne ob
restne mere po normali za računske rente tega pra
vilnika in tako, kakor bo v tabelah natančneje raz
loženo. Te tabele bodo tvorile dodatek k statutu; 
vendar pa ostane § 87. s sedanjimi tabelami v ve
ljavi za računanje zakonite rezerve za preodkaze. 

§8. 
Določila tega pravilnika nimajo vpliva na od

pravnine po §§ 18. in 19. zakona in tudi ne na po
vračilo premij po § 25. zakona, ki se odmerjajo tudi 
nadalje po določilih zakona. 

Ce se premije po § 25. pokojninskega zakona 
vrnejo, se zmanjša računska renita § 3. tega pravil
nika v razmerju prejetega povračila proti vsoti vseh. 
vplačanih premij s 6%nimi obrestnimi obrestmi od 
dne povračila ali vplačila. 
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§ 9 -
Ta pravilnik, s katerim se nadomešča pravilnik, 

odobren z odlokom gospoda ministra za socialno 
politiko z dne 9. septembra 1924., Z. br. 66, in ob
javljen v Uradnem listu z dne 4. decembra 1924., 
št. 351/112, stopi v veljavo dne 1. januarja 1928. in 
velja začasno, dokler ne bo zahteval uspeh bilance 
njegove izpremembe. 

Rente z rednimi in izrednimi dokladami, priznane 
do dne 31. decembra 1927.. ostanejo nrizpremenjene 
do revizije. 

* * * 
Na podstavi določil § 7. zakona o pokojninskem 

zavarovanju nameščencev za Slovenijo in Dalmacijo 
z dne 12. maja 1922. in točke 2.) § 41-. statuta Po
kojninskega zavoda za nameščence v Ljubljani odo-
brujem prednji pravilnik o draginjskih dokladah Po
kojninskega zavoda za nameščence v Ljubljani, ki 
naj se natisne v «Uradnem listu ljubljanske in mari
borske oblasti» in v «Službenem Glasniku splitske 
i dubrovačke oblasti». 

V B e o g r a d u , dne 10. decembra 1927.; 
Z. R."br. 10.877/TV. 

Minister za socialno politiko: 
dr. Gosar s. r. 

Razpisa glede potrdil o izvoru blaga 
iz Italije.* 

S tem se dopolnjuje tretji odstavek razpisa 
C. br. 17.549 z dne 21. aprila 1926.*» 

Carinarnicam se naroča, naj se odslej ravnajo po 
tej odločbi. 
Iz pisarne generalne direkcije carin pri ministrstvu 

za finance v Beogradu, 
dne 12. decembra 1927.; C. br. 50.514. 

Razglasi osrednje vlade. 
Št. 11.196. 87 3—2 

Natečaj. 
Pri kontroli mer v Beogradu, odnosno pri od

seku za mere v ministrstvu za trgovino in indu
strijo, je popolniti službeno mesto s t r o j n e g a 
a l i e l e k t r i š k e g a i n ž e n j e r j a v I. kate
goriji. 

Reflektanti naj pošljejo svojeručno spisano 
prošnjo, opremljeno s prilogami po členu 12. urad
niškega zakona, ministrstvu za trgovino in indu
strijo (odseku za mere) najkesneje do dne 1. f e 
b r u a r j a 1 9 2 8. 

Iz ministrstva za trgovino in industrijo 
(odseka za mere) v Beogradu, 

dne 25. decembra 1927. 

Namestnik gospoda ministra za finance, gospod 
minister za trgovino in industrijo, je odredil po 
poročilu trgovinskega oddelka italijanskega posla
ništva v Beogradu in na podstavi člena 273. carin
skega zakona po zaslišanje carinskega sveta: 

«Za polnoveljaven dokaz pogodbenoga izvora 
blaga se sprejemajo tudi potrdila, ki jih izdajajo po
krajinski ekonomski sveti v Italiji (Consiglio Pro
vinciale dell' Ecconomia). ker so prevzeli vse posle 
trgovskih zbornic.» 

Carinarnicam se naroča, naj se ravnajo po tej 
odločbi. 
Iz pisarne generalne direkcije carin pri ministrstvu 

za finance v Beogradu, 
dne 22. decembra 1927.: C. br. 51.800. 

II. 
Namestnik gospoda ministra za finance, gospod 

minister za trgovino in industrijo, je odredil po 
poročilu trgovinskega oddelka italijanskega poslani
štva v Beogradu in na podstavi člena 273. carin
skega zakona po zaslišanju carinskega sveta: 

«Za polnoveljaven dokaz pogodbenega izvora 
blaga se sprejemajo tudi potrdila, ki jih izdajajo po
krajinski ekonomski uradi v Italiji (Ufficio Provin
ciale dell' Ecconomia). 

Taka potrdila naj se sprejemajo za polnoveljav-
na tudi, če so izdana na obrazcih, na katerih je v za-
glavju vtisnjena firma ene izmed trgovskih zbornic 
v Italiji. 

S tem'se dopolnjuje razpis C. br. 51.800 z dne 
22. decembra 1927.» 

Carinarnicam se naroča, naj se ravnajo po tej 
odločbi. 
Iz pisarne generalne direkcije carin pri ministrstvu 

za finance v Beogradu, 
dne 24. decembra 1927.; C. br. 52.100. 

Razilasi velikega župana ljubljanske 

10. 
Pojasnilo oddelka VII. v razpisih 
C. br. 43.918/22 in C. br. 17.549/26 
glede izpolnjevanja potrdil o izvoru 

blaga.** 
Na predlog carinskega sveta in na podstavi 

člena 273. carinskega zakona jo izdal namestnik go
spoda ministra za finance, gospod minister za trgo
vino in industrijo, to-le odločbo: 

«Carinarnioe naj sprejemajo za polnoveljaven 
dokaz o izvoru blaga tudi ona potrdila, v katerih je 
število vagonov vpisano drugače nego ostali po
datki. 

P. br. 10.700. 

Razpis službe šolskega upravitelja. 
Na dvorazredni osnovni šoli v D u p l j a h , srez 

Kranj, se razpisuje služba šolskega upravitelja v 
stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se predlože naj
kesneje do dne 10. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . velikemu 
županu ljubljanske oblasti. 

V L j u b l j a n i , dne 2.januarja 1928. 
Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 

vršilec dolžnosti prosvetnega inšpektorja 
dr. Capuder s. r. 

Vet. br. 4. 

Izkaz o stanjn živalskih kužnih bolezni 
v območja ljubljanske oblasti 
od dne 26. decembra 1927. do dne 

1. januarja 1928. 
O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

P a s j a s t e k l i n a . 
Ljubljana, okolica: Pijava gorica (Pijava gorica 

1 dvorec). 
S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Artico (Artico, Dolenja vas in Zgornji 
Obrez po 1 dvorec). Krško: Cerklje (Gorica 1 dvorec), 
Krško (Leskovec 1 dvorec). Laško: Trbovlje (Kncz-
dol 2 dvorca). Litija: Krka (Mevce 1 dvorec). Ljub
ljana, okolica: Medvode (Zbiljo 6 dvorcev in Zgornja 
Sonica 2 dvorca). Ljubljana, mesto: Ljubljana, mesto 
1 dvorec. 

V L j u b l j a n i , dne 4. januarja 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
oblastni veterinarski referent Paulin s. r. 

To se razglaša po § 48. zakona o ureditvi lekar-
ništva z dne 18. decembra 1906., drž. zak. št. 5 ex 
1907., s pristavkom, da morejo lastniki javnih le
karn, ki smatrajo eksistenčno možnost svojih lekarn 
z ustanovitvijo nove lekarne za ogroženo, uveljaviti 
morebitne ugovore zoper zaprošeno ustanovitev v 
š t i r i h t e d n i h od dne, ko se objavi ta razglas, 
ustno ali pismeno pri sreskem poglavarju v Ljuto
meru. 

Pozneje došli prizivi so ne bodo mogli vpošte-
vati. 

V M a r i b o r u , dne 19. decembra 1927. 
Veliki župan mariborske oblasti: 

dr. Schaubach s. r. 
Vet. br. 51/2. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 9. januarja 1928. 
O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i б n i p r i s a d . 

Maribor, desni breg: Dežno (Varoš 1 dvore*). 
Šmarje pri Jelšah: Lastnic (Lastnic 1 dvorec). 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j g o v e d . 
Maribor, levi breg: Cirknica (Cirknica 1 dvorec). 

S t e k l i n a . 
Maribor, levi breg: Šctarova - Radehova (Rade-

hova 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Celje; Braslovče (Braslovče 3 dvorci, Parižlje 

1 dvorec, Spodnje Gorče 2 dvorca), Žalec (Zgornja 
Ložnica 1 dvorec). Čakovec: Vratišincc (Vratišinee 
14 dvorcev). Maribor, desni breg: Cinžat (Činžat 
1 dvorec), Orehova vas (Orehova vas 2 dvorca). 
Ptuj: Središče (Središče 5 dvorcev). Slovenjgradec: 
Šoštanj (Šoštanj 3 dvorci), Velenje (Stara vas 2 dvor
ca in Velenje 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 9. januarja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 23. in z dne 29. decembra 1927., 
št. 291/LXXXI in 296/LXXXIII. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 30. decembra 1927.. št. 297/LXXXx /. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

Razglasi ljubljanskega oblastnega 
odbora. 

Št. 983/705 zdr. 
Razpis. 

Razpisujem s l u ž b o o k r o ž n e g a z d r a v 
n i k a za z d r a v s t v e n o o k r o ž j e G r o 
s u p l j e z letno plačo 2000 Din in pripadajočimi 
draginjskimi dokladami. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi dokumenti po 
členu 12. zakona o civilnih uradnikih in ostal ili dr
žavnih uslužbencih, naj se vlože do dne 

1. f e b r u a r j a 1 928 . 
pri ljubljanskem oblastnem odboru v Ljubljani. 

Ljubljanski oblastni odbor v Ljubljani, 
dne 2. januarja 1928. 

Predsednik: dr. Natlačen s. r. 

Razglasi oblastnega odbora 
mariborske oblasti. 

L. br. 2926/1. 
Razglas. 

114 

Mag. ph. Karel K u p f e r s c h m i d v 
je sprožil ustanovitev nove javne lekarne 

Mariboru 
v Gornji 

117 3—1 

licitaciji za dobavo 
za popravo 

8t. II A 5651/27. 

Razglas o ofertni 
gradbenega lesa za popravo lesenega 

mostu čez Dravo pri Dravogradu. 
Oblastni odbor mariborske oblasti razpisuje na 

podstavi členov 86. do 98. zakona o državnem ra
čunovodstvu iz leta 1921. kakor tudi vseh njegovih 

Radgoni 
lekarne. 

ter zaprosil koncesijo za obratovanje to j poznejših dopolnitev in izpromemb j a v n o p i s 
ni o n o 1 i c i t a c i j o s skrajšanim štirinajstdnevnim 

'rokom z a d o b a v o 172-489m5 d o b r o o b l e -
Uradni list z dne 3. maja 1926.. št. 188/41. 1» ž a n e g a m a c o s n o v e g a g r a d b e n o g a l o s a . 
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Licitacija se bo vršila v s o b o t o d n c 2 1 . j a 
n u a r j a 19 2 8. ob d o, s o t i h v sobi št. 22 oblast
nega dvorca v Mariboru, Vrazova ulica št. 5. 

Gradbeni pogpji za dobavo lesa in podrobni iz
kazi kosov so na vpogled med. uradnimi urami v 
zgoraj navedeni sobi oblastnega dvorca in v občin
skih pisarnah v Slovenjgradcu, na Otiškem vrhu, 
v Dravogradu, GuStanju, na Prevaljah, v Mežici, 
Črni, Kotlah, Libeličah in černečah. 

Dobava lesa s postavitvijo na lice mesta vred 
je uradno proračunjena na 120.742 Din. 

Vsak ponudnik mora predložiti najkesneje do dne 
21. januarja 1928. ob pol desetih ponudbo, oprem
ljeno 8 kolkom za 100 Din, v zapečatenem ovitku 
in -L zunanjo oznako: «Ponudba za dobavo lesa za 
most pri Dravogradu» ter položiti kavcijo v iznosu 
10 % ponujene vsote. 

Ločeno od tega je predložiti potrdilo davčnega 
urada, da je ponudnik plačal vse zapadle, davke, in 
izjavo, da pristaja na splošne in specialne dobavne 
pogoje. 

Oblastni odbor pa si pridržuje pravico, oddati 
dobavo ne glede na višino ponujene vsote.' Vsak 
ponudnik mora ostati v besedi 60 dni po dražbi. 

Oblastni odbor mariborske oblasti v Mariboru, 
dne 3. januarja 1928. 

Predsednik: dr. Josip Leskovar s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
S 30/27—12. 

Odprava konkurza. 
l i l 

Prezadolženka: I n t e r n a c i j o n a 1 n a k o p a -
l i š n a in h o t e l s k a d e l n i š k a d r u ž b a v 
k r a l j e v i n i S r b o v , H r v a t o v i n S l o v e n 
c e v s s e d e ž e m n a B l e d u . 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom, opr. št. 
8 30/27—2 o imovini, te prezadolženke, je po § 166., 
odstavku 2., k. r. odpravljen, ker ni kritja za stroške 
postopanja. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 30. decembra 1927. 

S 13/2-7—72. 112 
Odprava konkurza. 

Prezadolženka: firma F r a n c C e r a r , družba 
-j. o. z., tovarna slamnikov in klobukov v Domžalah. 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 
S 13/27—2 o imovini te prezadolženke, je po § 157. 
k. r. odpravljen, ker se je sklenila prisilna porav
nava, 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 31. decembra 1927. 

C II 86/27—1. 9 1 

Oklic. 
Franc Zalokar in Marija Zalökar, rojena Lapuh, 

užitkarja na Prilipah št. 16, sta vložila zoper Franca 
Z a 1 o k a r j a in Katarino Z a l ok a r j e v o, rojeno 
Grdančevo, posestnika na Prilipah št. 16, sedaj 
neznanega bivališča, tožbo zaradi 6250 Din s pri-
padki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 7. j a n u a r j a 1 9 2 8. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 4. 
Ker je bivališče obeh tožencev neznano, se jima 

postavlja za skrbnika Josip Likar, gozdar v p. na 
Dobah št. 1 pri Kostanjevici. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek IL, 
dne 23. decembra 1927. 

Ne V 1497/27—2. 1 1 9 

Amortizacija. 
Na prošnjo drja. Ivana Z or j a n a , policijskega 

zdravnika v Mariboru, se uvaja postopanje za amor
tizacijo hranilne knjižice Posojilnice v Mariboru 
št. 21.956, glaseče se na ime: Marta Kosak in na 
znesek 96.343 Din 20 p, ki jo jo prosilec baje iz
gubil. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve 
ljavi svojo pravice v š e s t i h m e s e c i h o d današ
njega dne, ker bi so sicer po tem roku izreklo, da 
je hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek V., 
dne 28. decembra 1927. 

Ne I 248/27—3. 92 3—3 
Amortizacija. 

Na prošnjo Franca T r i 11 e r j a, posestnika v 
Virmašah št. 38, se uvaja postopanje za amortiza
cijo nastopne vložne knjižice, ki jo je prosilec baje 
izgubil: Vložna knjižica Okrajne hranilnice in poso
jilnice, r. z. z n. z. v Škof ji Loki, št. 4912 na ime: 
Marija Trillerjeva iz Virmaš št. 38 in z vlogo, ki je 
znašala dne 1. januarja 1927. 790 Din 28 p. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne 
24. decembra 1927., ker bi se sicer po tem roku 
izreklo, da je vložna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Škofji Loki, oddelek I., 
dne 28. decembra 1927. 

E 976/27^10. 60 
Dražbeni oklic 

Dne 3 0. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 11 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Kapele, vi. št. 165 (hiša št. 51 
s hlevom in vinogradom). 

Gemina« vrednost: 68.653 Din; vrednost priteklin: 
2416 Din 50 p; najmanjši ponudek: 36.713 Din 75 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek IL, 
dne 30. decembra 1927. 

E 1128/27—8. 4 1 

Dražbeni oklic. 
Dne 23. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Domžale, vi. št. 580 (skladišče, 
kolnica s hlevom in podstreškom [pri kolodvoru v 
Domžalah] in dve njivi). 

Cenilna vrednost: 43.639 Din; najmanjši ponu
dek: 29.092 Din 66 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 
dne 21. novembra 1927. 

E 293/27—6. 37 

Dražbeni oklic. 

S 1/28. U» 
Konkurzni oklic 

Razglasitev konkurza p imovini z a p u š č i n e 
p o M a r i j i K a m i č n i k ov i , posestni« v Slo
venjgradcu, ki jo zastopa kurator Lovro Vaupot, 
tajnik Okrajne hranilnice v Slovenjgradcu. 

Konkurzni komisar: Ivan Romold, deželnosodni 
svetnik in predstojnik okrajnega sodišča v Slovenj
gradcu. 

Upravnik mase: dr. Rasto Kune, notar v Slovenj
gradcu. 

P n i zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Slo
venjgradcu vi sobi št. 2 dne 8. f e b r u a r j a 1 9 2 8. 
ob devetih. Oglasitveni ròk do dne 1. m a r c a 
J 9 2 8. Ugotovitveni narok pri imenovanem sodišču 
dno 15. m a r c a 1 9 2 8 . ob devetih. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 5. januarja 1928.. 

Dne 3 0. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
a) zemljiška knjiga Spodnje Koseze, vi. št. 226 (hiša 
in mlin z opravo, v slabem stanju, z vodno pravico 
in zemljišči v izmeri 1495 m2); b) zemljiška knjiga 
Sv. Mohor, vJ. št. 134 (zemljišča v izmeri 27.716 m2). 

Cenilna vrednost: ad a) s priteklinami 4336 Din, 
ad b) 10.908 Din 35 p; najmanjši ponudek: ad a) 
2891 Din, ad b) 7273 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek II., 
dne 7. decembra 1927. 

E 496/27—11. 57 

Dražbeni oklic 

S 8/27-7. 120 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Lovrenc J e z a , posestnik in trgo

vec v Apačah, pošta Sv. Lovrenc na Dravskem 
polju. 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 
S 8/27—4 o prezadolženčevi imovini, je po § 167. 
k. r. odpravljen, ker so temu pritrdili vsi .upniki. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 29. decembra 1927. 

E 955/27—8. 69 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 11 dražba nepremič-' 
nin: a) zemljiška knjiga Okljukova gora, vi. št. 75 
(pašnik in njiva), b) zemljiška knjiga Gornja Po
llanca, vi. št. 131 (pašnik in dva travnika). 

Cenilna vrednost: ad a) 1960 Din, ad b) 4082 
Din; najmanjši ponudek: ad a) 1307 Din, ad b) 
2722 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje, pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II.,. 
dne 30. decembra 1927. 

Dne 3 0. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Vrhpolje, vi. št. 40, 42 in 804 (hiša, 
gospodarska poslopja, hlevi in kozelc). 

Cenilna vrednost: 18.061 Din 75 p; vrednost pri-
teklin: 3750 Din; najmanjši, ponudek: 12.041^ Din 
17 P. . . . 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe,-je oglasiti pn ' 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 30. decembra 1927. 

E 3726/27—5. : 4 7 

Dražbeni oklic 
Dne 27. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za katastraiao občino Sentpetr-
sko predmestje v Ljubljani, П. del, vi. št. 64. 

Cenilna vrednost: 21.174 Din 60 p; najmanjši po
nudek: 10.587 Din 30 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 20. decembra 1927. 

E 760/27—5. 55 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 8. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. h dražba polovice ne
premičnin: zemljiška knjiga Prebukovje, vi. št. 128. 

Cenilna vrednost: 1250 Din; najmanjši ponudek: 
833 Din 34 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek П., 
dne 21. decembra 1927.. 

%. .eJCj.f^tìftt'iai • \ 
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E 380/27—7. 40 
Dražbeni oklic 

Dne 3. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob osmih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Zgornja Luša, vi. št. 22. 

Cenilna vrednost: 64.130 Din; najmanjši poiiu-
dek: 42.753 Din 20 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Škofji Loki, oddelek I., 
dne 15. novembra 1927. 

E 254/27—4. 35 

Dražbeni oklic 
Dne 3. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 

podpisanem "sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Ulaka, vi. št. 272 in 273. 

Cenilna • vrednost: 39.341 Din; vrednost prite-
klin: 505 Din: najmanjši ponudek: 26.546 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v. dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno eodišce v Velikih Laščah, 
dne 13. decembra 1927. 

7.) proga km 84 do 90 iz kamenoloma v Verpetahl 1.) za Ljubeljsko državno cesto dne 15. februarja 
230 m- v prora cunj enem znesku 23.460 Din; ! ob 10. uri; 

8.) proga km 90 do 97 iz kamenoloma v Verpetah i 2.) za Trojansko državno cesto, I. in II. oddelek, 
aH Stranicah 240 m3 v proračunjenem znesku rine 16. februarja ob 10. uri; 
27.600 Din; j 3.) za Tržaško državno cesto? T. oddelek 

9.) proga km 97 do 105 iz kamenoloma v Konji-117. februarja ob 10. uri; 
cah 440 m3 v proračunjenem znesku 52.800 Din. j 4.) za Tržaško državno cesto, II. oddelek 

ine 

ne 

E 347/27—10. 
Dražbeni oklic 

Dne 2 6. j a n u a r j a 1 9 2 8 

Pojasnila glede dražbenih in dobavnih pogojev 
se dobivajo med uradnimi urami v pisarni gradbene 
sekcije v Celju. 

Dobava se mora izvršiti brezpogojno do dne 
31. avgusta 1928. Gradbena sekcija si pridržuje pra
vico, razpisano množino gramoza zvišati ali skrčiti, 
oziroma dobavo sploh ukiniti. 

Licitacija se bo vršila v pisarni gradbene sekcije 
v Celju za vsako zgoraj navedeno progo posebe, 
in sicer: * 

v torek dne 14. f e b r u a r j a 1928 . : 
ob desetih za progo km 43.32 do 49, 
ob pol enajstih za progo km 49 do 57. 
ob enajstih za progo 57 do 61, 
ob pol dvanajstih za progo km 61 do 72. 
ob dvanajstih za progo km 72 do 78; 
v sredo dne 15. f e b r u a r j a 1 9 2 8.: 
ob desetih za progo km 78 do 84, 
ob pol enajstih za progo km. 84 do 90, 
ob enajstih za progo km 90 do 97, 
ob pol dvanajstih za progo km 97 do 105. 
Ponudniki ali njih pooblaščeni namestniki, ki 

morajo prinesti pismeno pooblastilo, morajo priti na 
licitacijo točno ob določenem času, ker se po za
četku licitacije novi ponudniki ne bodo pripustili k 
licitaciji. Vsak ponudnik ali njegov namestnik mora 
podpisati pred licitacijo izjavo, da so mu dražbeni 
in dobavni pogoji znani in da v celoti pristaja nanje; 
tudi mora predložiti predsedniku dražbene komisije 

43 ; potrdilo o položeni kavciji, ki znaša 10 % ponujene 
I vsote (ali 20 % za tuje državljane) in ki se mora po-

. ! ložiti pri davčnem uradu v Celju najpozneje do dne 
ob devetih bo pri j u f e b r u a , . j a 1 9 2 8 - hoâm v gotovini, bodisi v vred-

17. februarja ob 11. uri; 
5.) za Zagrebško državno cesto dne 18. febru

arja ob 10. uri. 
Vsak ponudnik mora podpisati pred ustno lici

tacijo izjavo, da v celoti pristaja na dražbene, in 
dobavne pogoje kot obvezne in da ostane v besedi 
60 dni po izvršeni licitaciji. 

Obenem je izročiti predsedniku komisije potrdilo 
blagajne delegacije ministrstva financ v Ljubljani o 
položeni 10.%ni kavciji, ki je odmerjena po pro
računski vsoti o dobavi gramoza za posamezne gra-
moznike, in uradno potrdilo davčnega urada, oprem
ljeno s kolkom za 20 Din, o plačanih davkih za 
zadnje trimesečje. 

Gradbena sekcija si izrecno pridržuje pravico, 
oddati dobavo gramoza ne glede na višino posamez
nih ponudb in množino gramoza sorazmerno z višino 
dovoljenega kredita po potrebi zmanjšati ali zvišati. 

Gradbena sekcija v Ljubljani, 
dne 7. januarja 1928. 

109 2—2 

podpisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: ; ^ ^ p a p i r j i h " hranilnih knjižicah ali garancijskih 
1!!У1 1 I" T3 n — л . w i Z л n » T ! ì̂ <- 1 О л i I Ti 11TTI T\Q.1"(T I 1 I. ti 7 . . » . « zemljiška knjiga Borovnica, vi. št. 1341 (njiva pare 

št. 873/3 v izmeri 26 a 56 m2). 
Cenilna vrednost: 3320 Din; najmanjši ponudek: 

2213 Din 33 p. 
Pravice, ki ne bi pripu&čale dražbe, je oglasiti pri 

sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

pismih, izdanih po denarnem zavodu v zmislu čle
na 88. zakona o državnem računovodstvu in registri
ranih v zmislu člena 24. pravilnika za izvrševanje 
določil iz oddelka «B. Pogodbe in nabave» zakona 
o državnem računovodstvu. 

Nadalje je predložiti potrdilo pristojnega dave 

St. 73/11 in 74/11. 

Razpis dobav. 
Razpisuje se: 

a) dobava 500 kg transformatorskega olja; 
b) dobava 5000 m pocinkane železne žice in 6000 m 

pocinkane železne vrvi. 
Natančnejši dobavni pogoji se dobivajo pri pod

pisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 5. 

n u a r j a 19 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 4. januarja 1928. 

J ' i -

Razne objave. 
сеткиш uran«, «u»»- ш 0 ° " o " ^ ~ i : w

i r . - * ' " ' ' £ : : : n e g a urada, opremljeno s kolkom za 20 Din, da je 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal , Д ^ ^ J ^ ^ 

Državnocestna uprava si pridržuje pravico, od 
dati dobavo ne glede na višino ponujenih vsot. Vsak 

v dobri veri. 
Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 

nabit na uradni deski tega sodišča. 
Okrajno sodišče na Vrhniki, oddelek II., 

dne 19. decembra 1927. 

ponudnik mora ostati v 
dražbi 

besedi 60 dni po izvršeni 

Gradbena sekcija v Celju, 
dne 7. januarja 1928. 

Št. 32. 121 3 - 1 

Razpis javne ustne licitacije o dobavi 
gramoza za državne ceste v območju 

gradbene sekcije v Ljubljani. 
Po nalogu gradbene direkcije v Ljubljani z 

4. januarja 1928., št. 72, 

Razglasi raznih uradov in oblastev« 
Št, 29. 113 S-.1 

Razglas o ustni licitaciji za dobavo 
gramoza na progi od km 43.32 do 

km 105 Trojanske državne ceste. 
Po nalogu gradbene direkcije v Ljubljani z dne j polnitev, objavljenih v «Službenih Novinah» z dne 

4. januarja 1928.. št. 72. razpisuje gradbena sekcija j 16. februarja 1922., in dopolnitev, objavljenih v 
v Celju na podstavi členov 86. do 98. zakona o ! «Službenih Kovinah, z dne 25. novembra 1921., 
državnem računovodstvu z dne 6. marca 1921. i n ' j a v n a u s t n a l i c i t a c i j a o d o b a v i g r a 
njegovih izprememb, odnosno dopolnitev, natisnjenih 
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v Lrjunijajii z dne 
se razpisuje na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dno 6. marca 1921. in njegovih izprememb in do

rn o z a za d r ž a v n e c e s t e , in sicer za nasled-
v «Službenih Novinah» z dne 16. februarja 1922., in | n J e P r 0 £ 0 : 

pravilnika, natisnjenega v .Službenih Novinah, z j L) a* Ljubeljsko državno cesto, km 0.0 do 15.0, 
dne 15. novembra 1921., p r v o u s t n o 1 i c i t a - : v proračunjenem znesku o7.420 Din; 
c i j o za d o b a v o g r a m o z a za posipanje prog 2.) za Trojansko državno cesto, I. in II. oddelek, 

km 0.8 do 43.3, v proračunjenem znesku 72.070 Din; 
3.) za Tržaško državno cesto, I. oddelek, km 0.0 od km 43.32 do km 105 Trojanske državne ceste v 

nastopnih množinah: ' d o 2 7 0 v p r o r a ö u n j e n e m znesku 66.500 Din; 
1 ) proga km 43.32 do 49 iz kamenoloma v Tro- : ^ ^ ^ ^ , ^ п ш k m 2 l Q 

janah 110 m3 v proračunjenem znesku lo.400 Din; j Д о ^ y 6 u n j c n c m z n e s k u 37.290 Din; 
2.) proga km 49 do 57 iz kamenoloma v Hegen- j g • ?, Ш о ( ] r ž a v n o cesto, km 0.0 do 42.0, 

b e r g L Ì " a J M k m Шт* V P r a r a č u n J c n e m m<y\ v proračunjenem znesku 74.000 Din. sku 53.900 Din; ' TT
 J , , , , , , _ „ - - - ' Ustne ponudbe se lahko glase za dobavo gra-3.) proga km 57 do 61 iz kamenoloma v Socki| 

Vabilo na redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Tovarna za špirit in drože, 
d. d. v Rač jem, 

dne 3 1. j a n u a r j a 19 2 8. ob enajstih v prostorih 
Ljubljanske kreditne banke, podružnice v Maribora. 

D n e v n i r e d : 
1.) Računsko poročilo upravnega sveta. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Odobritev bilance. 

* * * 
Gospodje delničarji naj polože delnice najkasneje 

do dne 23. januarja 1928. pri Kreditnem zavodu za 
trgovino in industrijo v Ljubljani, kjer dvignejo 
dotične izkaznice. 

Upravni svet. 

85 3 - 3 Poziv upnikom. 
S i r o v i n s k o - č e v l j a r s k a z a d r u g a , 

r. z. z o. z. v Brežicah v likvidaciji, pozivlje vse člane 
in upnike, naj prijavijo morebitne terjatve. 

Franc šetina s. r. in Josip Golobic s. r., 
likvidatorja. 

84 3-3 Poziv upnikom. 
Upniki O b r t n e h r a n i l n i c e i n p o s o j i l 

n i c e v K r a n j u , r. z. z o. z. v likvidaciji, se po 
§ 40. zadružnega zakona; pozivljejo, naj priglase 
morebitne terjatve. Likvidatorja. 

moža za posamezne proge kakor tudi za dobavo iz 180 m3 v proračunjenem znesku 32.400 Din: , -, ^ , 
4.) proga km 61 do 72 iz kamenoloma v Socki ! posameznih gramozmkov Dobava gramoza mora 

550 m3 v proračunjenem znesku 82.500 Din; I b l t l d o v r 8 e n a - ^jkesneje do dne 31. avgusta 1928. 
5 ) proga km 72 do 78 iz kamenoloma v Socki \ Podrobni izkaz o razdelitvi gramoza na posamez-

ali Polulah 485 m3 v proračunjenem znesku 50.925 [ ne proge je na vpogled med uradnimi urami pri 
Din; 

6.) proga km 78 do 84 iz kamenoloma v Vojniku 
480 m3 v proračunjenem znesku 49.440 Din; 

gradbeni sekciji v Ljubljani, Turjaški trg št. 1 
Ustna licitacija se bo vršila v pisarni gradbene 

sekcije za vsako cestno progo posebe, in sicer: 

76 3—3 Poziv upnikom. 
Upniki Z a d r u ž n e g a s k l a d i š č a za n a'-

b a v o i n v n o v č e v a n j e v Ž i r e h , r. z. z o. z. 
v likvidaciji, se po § 40. zadružnega zakona poziv
ljejo, naj priglase morebitne terjatve. 

Likvidatorja. 

Odgovorni urednik: Anton Fnntek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožfč v Ljubljani 



л L, 
Poštnina plačana v gotovini. i-' \ 

5. V Ljubljani, dne 14. januarja 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a : 
11. Pravilnik o pomožnem osebju državnih pro

metnih naprav v resortu ministrstva za promet. 
Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi ljubljanskega oblastnega odbora. 

Razglasi oblastnega odbora mariborske oblasti. 
Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 

12. Tarifna obvestila. 
Razne objave. 

Uredbe osrednje vlade. 
H. 

Pravilnik 
o pomožnem osebja državnih prometnih 
naprav v resortu ministrstva za promet.'" 

I. p o g l a v j e . 
Osnovne odredbe. 

Člen 1. 

K pomožnemu osebju državnih prometnih naprav 
v resortu ministrstva za promet spadajo delavci 
in pisarniško pomožno osebje, katerih službena raz
merja so urejena s tem pravilnikom kakor tudi s 
Členoma 6. in 115. zakona o državnem prometnem 
osebju. 

Člen 2. 
Pomožno osebje državnih prometnih naprav v 

resortu ministrstva za promet se deli na dve kate
goriji: 

I. kategorija: pisarniško pomožno osebje; to so: 
a) pogodbeni uradniki, zvaničniki in služitelji po 

tretjem odstavku člena 2. zakona o državnem pro
metnem osebju; 

b) prometni, administrativni in tehnični ' dnev
ničarji, prepisovalci, risarji, daktilografi, figuranti, 
učenci državnih prometnih in tehničnih šol in 
drugi; 

c) povprečno plačani, akordni in občasni duševni 
delavci. 

П. kategorija: delavci; to so: 
a) obrtniki; 
b) pisarniški dnevničarji, ki opravljajo službo 

služiteljev; 
c) dnevničarji, ki opravljajo službo reguliranih 

eksekutivnih uslužbencev; 
č) navadni telesni delavci; 
d) občasni in povprečno plačani telesni delavci; 
e) obrežni delavci in nosači. 

Člen 3. 
Pisarniško pomožno osebje vseh vrst se spre

jema za opravljanje intelektualnega dela ali zaradi 
šolanja za poznejšo postavitev v ustrezno katego
rijo uslužbencev po zakonu o državnem prometnem 
osebju. 

Njegova plača je mesečna, dnevna ali povprečna; 
izplačuje se mesečno za nazaj. 

Delovni čas pisarniškega pomožnega osebja se 
regulira kakor stalnim uslužbencem ali pä po spe
cialnih тампегаћ. naprave, kjer službuje. 

Za sprejem v službo in v razmerje pisarniškega 
pomožnega osebja proti državnim prometnim na
pravam veljajo analogne odredbe zakona o držav
nem prometnem osebju ali p a odredbe, sklenjenih 
pogodb. 

* cSiužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» % dne 81. decembra 1927., St. 298/LXXXV. 

Ölen 4. 
Delavci državnih prometnih naprav so osebe, ki 

se sprejemajo za opravljanje obrtnega ali navad
nega telesnega dela.. 

Za intelektualna dela v pisarnah se delavci ne 
smejo uporabljati. 

Nagrada za delo tem delavcem je dnevna, akord-
na ali od ure ter se plačuje mesečno za nazaj in 
samo za čas, ko so res delali. 

Člen 6. 
Uslužbenec, ki vstopi prvič v prometno admini

strativno službo, a nima strokovne šolske izobrazbe, 
se postavi najprej v pomožno osebje, iz katerega 
se po izobrazbi in kvalifikaciji prevede za reguli
ranega uslužbenca po zakonu o državnem promet
nem osebju. 

Ta pripravljalna služba, ki traja najmanj 6 in 
največ 12 mesecev, se ne šteje niti za pokojnino 
niti za napredovanje. 

Člen 6. 
Med pomožno prometno osebje se sprejemajo v 

prvi vrsti državljani kraljevine Srbov, Hrvatov m 
Slovencev. V izjemnih primerih se smejo, če je ne
izogibno treba in če ni naših državljanov, sprejeti 
tudi pripadniki drugih slovanskih držav. Pripadniki 
neslovanskih držav se smejo sprejeti samo, če 
imajo posebno strokovno izobrazbo in če ni dovolj 
delovne moči te vrste. 

Ostali pogoji za sprejem v službo pisarniškega 
pomožnega osebja so našteti, v členih 3., 4. in 5. 
zakona o državnem prometnem osebju, ki veljajo 
tudi za pomožno osebje. 

Za vajence in učence prometnih in obrtnih šol 
so smejo sprejemati tudi oni, ki so dovršili 12. leto. 

Med pomožno osebje se ne sme sprejeti oni, ki 
ga ni prej pregledal prometni zdravnik in pismeno 
potrdi], da je. popolnoma zdrav. 

Člen 7. 
Za pogodbenega uradnika, zvaničnika in služi-

telja se sme sprejeti samo oni, ki ima kvalifikacijo 
za to zvanje po občili odredbah zakona o državnem 
prometnem osebju. Nagrada in službena razmerja 
takih uslužbencev se regulirajo s posebno pogodbo, 
ki so sklene za" leto dni, po specialnih navodilih 
za to. 

Pogodbeni uslužbenec se smo postaviti tudi na 
mesto, odobreno s proračunom, za reguliranega 
uslužbenca iste stroke, če ni za to vi proračunu po
sebnega kredita. 

Člen 8. 
Pisarniški1 dnevničar se postavi z dnevnico; ta 

ne sme biti večja nego sorazmerni dnevni znesek 
skupnih prejemkov, ki jih dobiva začetnik one ka
tegorije reguliranega uslužbenca, za katero ima ta 
dnevničar kvalifikacijo. 

Člen 9. 

Povprečno plačani, akordni in občasni duševni 
delavci se postavljajo po službeni potrebi za oprav
ljanje izveetnega. naprej določenega posla; nagrada 
pa se jim odreja s specialnimi pdloki v.mejah k r * 

dita, ki je s proračunom odobren za to, pri čemer 
se vpošteva važnost in velikost posla. 

Člen 10. 
Pisarniško osebje se ne sme postavljati v breme 

kredita za telesne delavce. 

Člen 11. 
Obrtniki so: mojstri, pomočniki in vajenci Za 

vajenca v delavnici, vsake vrste se sme sprejeti oni, 
ki je dovršil najmanj štiri razrede osnovne šole ifl 
ki ima za to predpisano očetovo ali varuhovo do
volilo. 

Poleg gorenjih pogojev sme biti učenec v obrt- ' 
nih šolah samo oni, ki je uspešno dovršil najmanj 
dva razreda srednje šole. 

Prednost za sprejem v obrt. imajo otroci promet
nih uslužbencev, vojnih invalidov in vojna sirote. 

Učenec opravlja pt> stirili letih пегл-ekinjenegä 
dela v delavnicah ali po treh letih v Šoli izpit za 
pomočnika; ce ga opravi, se prevede za pomočnika 
in se mu izda pomočniško pismo, če izpita ne 
opravi, ga ima pravico ponavljati še dvakrat v eno
letnih presledkih. Če ne uspe niti takrat, se smatra 
za navadnega telesnega delavca ali pa se mu služba 
odpove. 

Pomočnik opravlja po štirih letih neprekinjenega 
dela v istem obrtu mojstrski izpit. Če ga ne opravi, 
ga ima pravico ponavljati največ trikrat v enoletnih 
presledkih. Če pomočnik izpit opravi, se prevede za 
mojstra in se mu izda mojstrsko pismo; drugače 
ostane še nadalje pomočnik ali pa se mu služba1 

odpove. 
Obseg izpita, sestava izprasevalne komisije ka

kor tudi čas in kraj se določi po razmerah in vrsti 
obrta s posebnimi predpisi sporazumno z ministr
stvom za trgovino in industrijo in z obrtniško zbor
nico. 

Člen 12. 
Za dnevničarja, ki opravlja dolžnost regulira

nega eksekutivnega uslužbenca, se sme sprejeti 
samo oni, ki je pismen in ki je odslužil svoj vo
jaški rok. 

Člen 13. 
Navadni telesni delavci se jemljejo za stalno 

opravljanje telesnih del pri sekcijah, v kurilnicah, 
na postajah, v skladiščih, delavnicah in drugih 
podjetjih državnih prometnih naprav. 

Člen 14. 
Povprečno plačani, akordni in občasni telesni 

delavci se jemljejo za opravljanje izveetnega, naprej 
določenega posla; ko je ta posel končan, prestane 
tudi njih delo. t 

Člen 15. 
Nai železniških postajah, v pomorskih in rečnih 

pristaniščih se sprejemajo deiavci-noeači, И nimajo 
od državnih prometnih naprav nobene nagrade, pač 
pa se morajo pokoravati disciplini ia naredbam sta-
rejšin dotičnih postaj in pristanišč, dokler so za
posleni pri njih. 

Člen 16. 
Pogodbene uradnike, zvaničnike in služitelje kav 

kor tudi povprečno plačane, akordne in občasne 

. J * L ;- :%Jlj^Â:;i-i:.,-feÈ:v: -W'^'i.väife $Ш i i iđe* : fc аЕШМа&Ша 



5. 
duševne delavce postavlja na predlog neposredno 
podrejenih organov minister za promet. 

Člen 17. 
Pisarniške dnevničarje vseh vrst postavlja: 
a) pri ministrstvu za promet minister za promet 

ali njegov pomočnik; 
b) pri direkcijah direktor ali njegov pomočnik. 

Člen 18. 
Obrtnike sprejema: 
a) pri upravah delavnic in zavodov s posebnim 

proračunom njih upravnik; 
b) v ostalih delavnicah, kurilnicah, sekcijah itd., 

ki so v neposrednjem sestavu oddelka, načelnik do-
tičnega oddelka. 

Člen 19. 
Pisarniške dnevničarje, ki opravljajo službo slu-

žiteljev, kakor tudi dnevničarje, ki opravljajo službo 
reguliranih eksekutivnih uslužbencev, sprejemajo 
načelniki oddelkov ali upravniki delavnic in zavo
dov, in sicer v prvi vrsti izmed navadnih telesnih 
delavcev. 

Člen 20. 
Navadne telesne delavce za opravljanje stalnih 

telesnih del kakor tudi povprečno plačane, akordne 
in občasne delavce sprejemajo šefi delavnic, kuril
nic, sekcij, postaj, zavodov kakor tudi ostalih edinic. 

Člen 21. 
Obrežne delavce in nosače sprejemajo Šefi postaj, 

pristanišč in kapetanij. 

Člen 22. 
Kdor zaprosi za mesto ali posel pri državnem 

pomožnem prometnem osebju, mora predložiti sta
rejšim, ki je pristojen za to, v originalu ali overov
ljenem prepisu vse dokumente, ki se nanašajo na 
ugotovitev njega identičnosti in državljanstva, let 
starosti, rodbinskega stanja, izobrazbe, sposobnosti, 
vedenja in dotedanje zaposlenosti. Po sprejemu v 
delo ostanejo vsi dokumenti pri tem starejšim, ki 
mu jih vrne šele po prestanku posla. 

Overovljen prepis vseh teh dokumentov, in sicer 
za vsakogar, razen za navadne telesne delavce, ob
časne, povprečno plačane telesne delavce in obrežne 
delavce in nosače, mora biti priložen aktu, s katerim 
se je izdal odlok o njegovem sprejemu v službo in 
ki se vpiše, v knjigo uslužbencev pomožnega osebja. 

Člen 23. 
Za obrtnika pri državnih prometnih napravah 

ee sme sprejeti izjemoma tudi oni, ki je dovTšil obrt 
v državni prometni stroki, in sicer če predloži do
kaz, da je obrt dovršil, in če ima ustrezne izpite, 
ki so po programu isti kakor v državni prometni 
službi. 

Ce se zdi prometni napravi potrebno, sme od-| 
Tediti za take obrtnike izpit; če razvidi, da so za 
ustrezno zvanje neizobraženi, jim prereče predloženo 
kvalifikacijo ter jih pošlje na vnovično izučevanje 
v obrtu in opravljanje predpisanih strokovnih izpitov 
pri dotičnih državnih prometnih napravah. 

П. p o g l a v j e . 

Delovni čas pomožnega osebja. 

Člen 24. 
Delovni čas za pisarniško pomožno osebje je 

isti kakor za regulirane državne uslužbence. 

Člen 25. 
Delovni čas za obrtnike in ostale telesne delavce 

znaša na delovni dan 8 ur, ob sobotah efektivno 
7 ur brez ur za odmor. . i 

Ob nedeljah in državnih praznikih se ne dela, 
razen tam, kjer to zahteva narava službe; čas, 
prebit pri delu, se računi dvojno. V podjetjih, kjer 
traja delo zdržema, se določi partija delavcev in 
ostalih uslužbencev za izmeno, tako da dela vsaka 
partija efektivno predpisano število ur. 

Člen 26. 
Delovni čas pomožnega osebja se sme, kadar je 

treba, podaljšati še za dve uri na dan brez posebne 
nagrade pri napravah, kjer je služba lažja, kakor 
administrativnim in služiteljskim pisarniškim in 
drugim dnevničarjem. 

Prav tako se podaljša delovni čas brez posebne 
nagrade onim sekcijskim in drugim delavcem, ki 
morajo prenašati orodje iz skladišča do delovišča in 
nazaj, ali iz kakršnihkoli vzrokov časovne zamude, 
kakor bi trajalo efektivno naporno delo 8 ur, ne 
glede na to, ali traja prisotnost pri delu tudi dlje. 
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Ce zahteva potreba, da ne prenašajo tega orodja 
vsi delavci, nego samo eden ali nekaj delavcev za 
vso delavsko družino, določi pristojni starejšina, 
kdaj naj kdo nosi orodje, in siceT za vsako izmeno 
enako. 

Člen 27. 
Telesni delavec in obrtnik, s katerim se je po

godilo, da dela na uro, dobiva nagrado samo za 
ure efektivnega dela, kolikor ni to izvzeto z od
redbami prednjih členov tega pravilnika. 

Prav tako nima ostalo pomožno osebje pravice 
do nagrade za oni čas, ko ne dela, kolikor ni to s 
tem pravilnikom izvzeto za stalno pomožno osebje. 

Člen 28. 
Kjerkoli dopušča narava posla, zlasti pa v delav

nicah in kurilnicah, naj se uvede delo po akordnem 
sistemu, delo z urnino in prihrankom na času in z 
nagrado za zvišano produkcijo. 

Člen 29. 
Delovni čas se sme po službeni potrebi skraj

šati za nekoliko ur. V tem primeru se zniža za 
toliko tudi dnevnica. O tem odloča starejšina do
tične naprave na predlog podrejene edinice. 

Člen 30. 
V posebno težkih delovnih razmerah sme mini

ster za promet skrajšati delovni čas na šest dnevnih 
ur, ne da bi se dnevnica znižala. 

Letnik X. 

IV. p o g l a v j e . 
Prejemki pomožnega osebja. 

Člen 39. 
Pomožnemu osebju se smejo všteti za stopnje

vanje tudi prejšnja delovna leta. 
Delo pri državnih prometnih napravah se računi 

celotno, če ni bilo odpovedano za kazen. 
Delo v privatnih delavnicah in podjetjih se ra

čuni polovično, največ pa do 10 let, ko je starej
šina predhodno preizkusil kandidatovo praktično 
sposobnost. 

O priznanju prejšnjega delovnega časa za stop
njevanje izda odlok minister za promet ali generalni 
direktor. 

Člen 40. 
Vse pomožno osebje vseh državnih prometnih 

naprav je razvrščeno po sposobnosti, zaposlenosti 
in delovnih letih v kategorije, vrste in stopnje, ki 
so razvidne iz naslednje razpredelnice: 

Ш. p o g l a v j e . 

Kretanje v službi in prestanek službe. 

Člen 31. 
Pogodbeni uslužbenci se sprejemajo v službo in 

odpuščajo iz nje skladno z dotičnimi odredbami 
zakona o državnem prometnem osebju in s. sklenje
nimi pogodbami. 

Člen 32. 
Pomožno osebje odpušča po službeni potrebi oni 

organ, ki ga sprejema v delo, kolikor ni to izvzeto 
s pravilnikom, in sicer po vnaprejšnji 15dnevni od
povedi dela. 

Ce zahteva posebna korist službe, se sme iz-
' vršiti odpust tudi takoj brez odpovedi; vendar pa 
se mora delavec izplačati za 15 dni naprej. 

Člen 33. 
Pomožni uslužbenec-đelavec iz П. kategorije 

1., 2., 3. in 4. vrste, državljan kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, more postati, če je dovršil 
21. leto in je odslužil svoj vojaški rok, s t a l e n 
p o m o ž n i u s l u ž b e n e c , ako je delal pri držav
ni prometni napravi zdržema p e t 1 e t in ako za to 
pismeno zaprosL 

Obrtniku, ki se je izučil obrta pri državnih pro
metnih napravah, a je prekinil službo zato, da bi 
odslužil vojaški rok ali da bi se izpopolnil v svojem 
obrtu, se šteje prej prebiti čas za pridobitev stal
nosti, če se, ko je odslužil vojaški rok ali ko je 
dovršil študije, najkesneje čez pol leta vrne na delo 
pri eni izmed državnih prometnih naprav. 

Člen 34. 
Stalno pomožno osebje se sme, če je treba, po 

disciplinski kazni odpustiti iz službe ali iz dela ali 
pa upokojiti proti trimesečni odpovedi ali brez od
povedi. . 

Pomožno osebje sme odpovedati posel 15 dni 
prej. 

Člen 35. 
Ce je prometna naprava primorana, delo usta

viti, ker ni posla ali kredita, dobi njeno stalno po
možno osebje dopust brez plače .za čas, dokler je 
delo ustavljeno, ter se smatra, kakor bi bilo še 
nadalje v delu pri isti prometni napravi, z vsemi 
pravicami zavarovanja, če ustreza obveznostim za
varovanja. 

Člen 36. 
0 ustavitvi dela in dopustu stalnega pomožnega 

osebja odloča starejšina dotične naprave, ki mora 
to kakor tudi vse ostale podatke točno vpoštevati 
v kontrolniku pomožnega osebja. 

Člen 37. 
Pomožni uslužbenec ima prvenstveno pravico do 

postavitve na izpraznjeno mesto reguliranega usluž
benca iste stroke. 

Člen 38. 
Pomožni uslužbenci se zaprisežejo, ko postanejo 

stalni pomožni uslužbenci, prav tako kakor regu
lirani uslužbenci * 
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Ölen 41. 
Pomočnik, ki ni opravil mojstrskega izpita, sme 

napredovati največ do 7. stopnje. 
Dnevničarji, ki opravljajo dolžnosti reguliranih 

eksekutivnih uslužbencev, smejo napredovati, če 
niso opravili ustreznih strokovnih izpitov, največ 
do 8. stopnje. 

Člen 42. 
Osnovna plača pomožnega osebja, določena v 

členu 40. tega pravilnika, se zviša tolikokrat, koli-
korkvat se to določi sporazumno med ministrom za 
promet in ministrom za finance glede na kupno 
vrednost dinarja. 

Člen 43. 
Obrtniki ee razvrščajo, tudi če delajo v akordu, 

v ustrezno stopnjo. Po osnovni dnevnici, določeni 
po členih 40. in 42., se jim odmerijo članski pri
spevki in pokojnina. Presežek zaslužka, ki izvira iz 
akorda, še pri tej odmeri ne vpošteva. Prav tako 
se ne vpošteva presežek zaslužka, izvirajoč iz pre
mije za zvišano delo in za prihranek, ki ee daje po 
predpisih posebnih pravilnikov. 

Člen 44. 
•Pomožno osebje- dobiva postranske prejemke 

uslužbencev državnih prometnih naprav, če in koli
kor ima do njih pravico po občem pravilniku o vseh 
postranskih prejemkih uslužbencev državnih pro
metnih naprav. 

Člen 45. 
Pomožno osebje prejema zaslužek po zaslužku 

(za nazaj). Delavcem ee obračunava zaslužek od 
25. dne prejšnjega do 24. dne tekočega meseca, iz
plačilo pa; se vrši od 1. do 5. dne prihodnjega 
mesecat 

Akontacije se jim smejo dajati na njih zahtevo 
vsakega 10. dne v mesecu iia račun izplačila za njih 
polmesečni zaslužek. 

Člen 46. 

Ob postavljanju pomožnega osebja kakor tudi 
ob napredovanju izda pristojni starejšina odlok, v 
katerem se označi, v katero kategorijo, vrsto in 
stopnjo, s koliko osnovno dnevnico kakor tudi od-
kdaj se tak uslužbenec sprejme ali odkdaj na
preduje. 

Ölen 47. 
Öe dela pomožno osebje za dnevno mezdo, a 

kakšen dan, izvzemši sobote, nedelje in državne 
praznike, ne dela najmanj 8 ur na dan,, dobiva 
dnevno mezdo za toliko osmin manjšo, kolikor manj 
je delalo ta dan. Ce je trajalo delo nad 8 ur, dolo
čenih v členih 24. in 25. tega pravilnika, dobiva 
toliko osmin več, koltkor ur je več delalo. Tako 
obračunjeno prekočasno delo ee plačuje za 25 % 
više; vendar pa se za obračun prekočasnega dela 
potovanje nikakor in nikoli ne šteje v prekočasno 
delo, 

Ölen 48. 

Ce dela pomožno osebje izven kraja svojega stal
nega dela, najmanj 3km daleč, ima poleg možne 
brezplačne vožnje namesto potnine dnevno mezdo, 
zvišano za 30 %, ki se mu računi od odhoda do 
povratka. 

To' ne velja za pomožno osebje, ki dobiva, kadar 
potuje, kilometrino. 

Ölen 49. 
Obrtnik s posebno strokovno izobrazbo in izka

zano specialno sposobnostjo se sme prevesti v zva
nje specialnih mojstrov 11. in 12. stopnje. 

Odlok o tem izda za svoje območje generalni 
direktor državnih železnic, za vse ostale prometne 
naprave pa ministrov pomočnik. 

Člen 50. 
Za stalno pomožno osebje in pogodbene usluž

bence se vodi poleg knjige uslužbencev stalnega 
pomožnega osebja uelužbenski list kakor za regu
lirane uslužbence, za ostalo 4pomožno osebje pa 
samo knjiga uslužbencev začasnega podložnega 
osebja z osebnimi podatki. 

Vse pomožno osebje se ocenja kakor regulirano 
«osebje ter napreduje na podstavi ocene. 

Ölen 51. 

Pomožao osebje uživa pri voinih in drugih in
stitucijah! ugodnosti, M jih imajo regulirani usluž
benci, kolikor ja to določeno s poedMmi pravilniki'. 
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Člen 52. 
Stalni delavec ima, če dopušča služba, pravico 

do letnega odmora s pravico, prejemati zaslužek 
za ta čas, in sicer: 

od 6 do 10 let neprekinjenega dela 10 dni; 
od 11 do 20 let neprekinjenega dela 15 dni; 
preko 21 let neprekinjenega dela 20 dni. 

Ölen 53. 
Prejem plače ali zaslužka mora vsakdo potrditi 

s svojeročnim podpisom na plačilnem seznamku. 
Nepismeni postavljajo namesto podpisa odtisk palca 
ali križ; to potrdita s svojim podpisom dva prisot-
nika, overovi pa šef edinice. 

Člen 54. 
Kadar pomožno osebje ne dela, ne dobiva na

grade, razen stalnih delavcev med odmorom po 
členu 52. tega pravilnika. 

Ob bolezni dobiva pomožno osebje podpore iz 
bolniškega fonda za državno prometno osebje po 
odredbah pravilnika tega fonda. Ob bolezni pisar
niškega pomožnega osebja je treba postopati po 
členu 95., drugem odstavku, zakona o državnem 
prometnem osebju. 

Med kontumacem se daje pomožnemu osebju kot 
denarna podpora polovica njegove dotedanje osnov
ne dnevne mezdo iz onih proračunskih kreditov, iz 
katerih se mu izplačuje tudi zaslužek. 

Med mobilizacijo in vojno dobiva pomožni usluž
benec v vojaški službi, če je delal prej dve leti pri 
državnih prometnih napravah in če je oženjen, če
trtino dotedanje dnevne mezde; če pa je. stalen, 
dobiva polovico dnevne mezde v vsem času mobili
zacije in vojne. 

Člen 55. 
Pomožno osebje mora imeti in nositi, kadar dela, 

službeno obleko, če je predpisana po pravilniku za 
službeno obleko. 

Obrežni delavci in nosači morajo imeti po istem 
pravilniku predpisani delovni plašč in številko. 

Letnik X. 

i Za opravljanje administrativnih poslov kot po
možni organ in obenem kot referent v upravnem 
odboru se mora odrediti višji uradnik v aktivni 
službi s potrebnim številom pomožnega osebja. 

Minister za promet izda po podrejenih organih v 
mejah tega pravilnika naredbe in navodila o organi-
zaciji in poslovanju tega fonda. 

Letni računi o dohodkih in razhodkih pokojnin
skega fonda za stalno pomožno osebje se pred
lože vsako leto v pregled glavni kontroli, obenem 
pa se objavijo v cSlužbenih Novinah saobraćajnih 
ustanova». 

Denar in vrednostne papirje ' tega fonda hrani 
ministrstvo za promet v svojih blagajnah. 

Presežek denarne gotovine tega fonda se izroča 
po sklepu upravnega odbora Državni hipotekami 
banki v Beogradu v hranjenje in depot z obrestmi, 
ki se plačujejo na vložene fonde; sme se pa deloma 
vložiti tudi v državne vrednostne papirje in nepre
mičnine, namenjene socialno-humanitarnim institu
cijam diržavnega prometnega osebja. 

Člen 56. 

Od plače, zaslužka in drugih prejemkov se smejo 
vršiti odtegljaji za javne davščine, za prispevke k. 
humanitarnim fondom državnih prometnih uslužben
cev, za sodne prepovedi "in zä železniške zadruge. 

Skupna vsota odtegljajev ne sme biti brez dolž
nikovega posebnega pismenega pristanka in brez 
odobritve ediničnega starejšinei večja nego 50 % 
skupnih prejemkov. 

Člen 57. 
Pomožno osebje plačuje davek od svojih rednih 

stalnih prejemkov po plačilnem seznamku.. 

V. p o g l a v j e . 

Pokojnina pomožnega osebja. 

Člen 58. 
Stalno pomožno osebje, s svojimi rodbinami vred 

je ob pogojih tega pravilnika zavarovano za starost, 
onemoglost in smrt pri epokojninskem fondu za 
stalno pomožno osebje državnih prometnih naprav» 
(penzioni fond stalnog pomoćnog osoblja državnih 
saobraćajnih ustanova), ki se ustanavlja pri finanč
nem oddelku ministrstva za promet, odnosno pri 
finančnem oddelku generalne direkcije državnih 
železnic, kot avtonomna naprava in ki se ne sme 
uporabljati za nikakršne druge namene. 

Člen 59. 
Zavarovanje za starost, onemoglost in smrt stal

nega pomožnega osebja državnih prometnih naprav 
zadeva po predpisih tega pravilnika zavarovance. 

Državne prometne naprave podpirajo ta fond 
toliko, kolikor kredita se jim dovoli v ta namen s 
proračunom. 

Člen 60. 
Reden član pokojninskega fonda za stalno po

možno osebje državnih prometnih naprav je vsak 
stalni delavec; upravni odbor tega fonda mu izda 
o tem odlok, čim se potrdi za stalnega, iu sicer na 
podstavi pristojnega sklepa o tem, ki se mu mora 
takoj vročiti v overovljenem prepisu. 

Ostali delavci smejo biti ob pogojih tega pra
vilnika fakultativni člani pokojninskega fonda. 

Ölen 61. 

Pokojninski fond za stalno pomožno osebje 
državnih prometnih naprav je pod vrhovnim nad
zorstvom ministra ža promet, upravlja pa ga po
seben upravni odbor. 

Člen 62. 
Upravni odbor pokojninskega fonda za stalno 

pomožno osebje sestavljajo: 
1.) direktor oblastne direkcije državnih železnic 

v Beogradu kot predsednik; 
2.) načelnik občega oddelka generalne direkcije 

državnih železnic kot podpredsednik; 
3.) po en višji uradnik iz gradbenega, strojnega 

in finančnega oddelka generalne direkcije državnih 
železnic ali druge direkcije v Beogradu; 

4.) trije izvoljeni člani pokojninskega fonda, ki 
službujejo v Beogradu. 

Ko se izvolijo zgoraj označeni člani, se izvolijo 
tudi njih namestniki. 

Kako naj se izvrše te volitve, odredi minister za 
promet. 

Člen 63. 
Člani upravnega odbora in njih namestniki se 

volijo in postavljajo za tri leta. 

Člen 64. 

Upravni odbor se sestane, kadar se pokaže za to 
potreba, najmanj pa vsake tri mesece. 

Odbor sklicuje pismeno predsednik ali, kadar 
je odsoten, podpredsednik. 

Odbor sklepa z navadno večino glasov; sklepčen 
pa je samo, če je zbrano najmanj nadipolovično 
število članov. 

Člen 65. 

Upravni odbor ima to-le področje: 
1.) upravlja glavnico pokojninskega fonda za 

stalno pomožno osebje državnih prometnih naprav} 
2.) razpravlja o vseh načelnih vprašanjih, ki se 

tičejo tega fonda, ter sklepa o vseh predmetih, ki 
se nanašajo nanj in ki mu jih pošiljajo pristojni 
organi .v odločanje; 

3.) sklepa po odredbah tega pravilnika-o rednih 
in izrednih prispevkih članov pokojninskega fonda, 
o sprejemu v članstvo in izstopu iz članstva, o času, 
ki naj se šteje za pokojnino, in o povračilu članskih 
prispevkov; ' 

4.) izdaja po odredbah tega pravilnika odloke o 
pravici do pokojnine in o njeni velikosti; 

.5.) sestavlja letne račune o dohodkih in razhod
kih fonda kakor tudi poročila o poslovanju ter jih 
pošilja pristojnim oblastvom: 

6.) izdaja potrebna navodila in pojasnila za iz
vrševanje tega zavarovanja ter skrbi'za njega obstoj 
in pravilne funkcije. 

O poslovanju upravnega odbora se vodi zapisnik 
kot javna listina in vanj se vpisujejo vsi odborsH 
sklepi.' Zapisnik vodi referent odbora ali po letih 
najmlajši član odbora, podpišejo pa ga vsi oni, ki 
so se.udeležili te seje. 

Sklepi upravnega odbora se priobčujejo inter
esentom na reverz. Vse dopise in odloke podpisujeta 
predsednik ali, kadar je odsoten, podpredsednik in 
zapisnikar. 

Zoper sklep upravnega odbora je dopustna v 
30 dneh od dne, ko se je prejel, pritožba na mi
nistra za promet. 

Vse sklepe upravnega odbora izvršujejo organi 
ministrstva za promet. 

Ölen 66. 
Zoper odločbo ministra za promet ni pritožbe. 

Ölen 67. 
Člani upravnega odbora so v mejah občih za

konskih odredib materialno in moralno odgovorni 
za svoje poslovanje. 
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36 Letnik X. 

člen 68. 
Ciani upravnega odbora in zapisnikarji imajo po 

specialni odločbi ministra za promet nagrado za 
svoje delo v sejah odbora, in sicer iz sredstev po
kojninskega fonda pomožnega osebja. 

Člen 69. 
Vse pisarniške in upravne stroške tega fonda 

trpi fond sam. 
Člen 70. 

Minister za promet sme tudi predčasno razrešiti 
člane upravnega in nadzorstvenega odbora, če za
nemarjajo svojo dolžnost in ne pridejo na pet za
porednih sej, izostanka pa ne oprayicijo. 

Člen 71. 
Na osebno in rodbinsko pokojnino iz pokojnin

skega fonda za stalno pomožno osebje se ne sme 
postaviti brez sodne odločbe nobena prepoved in 
tudi sa ne sme od nje nič odtezati, razen za terjatve 
pokojninskega fonda in drugih humanitarnih fondov 
državnih prometnih naprav. 

Člen 72. 
Stalni pomožni uslužbenec ima pravico do po

kojnine, če je izpolnil vse pogoje po tem pravilniku 
in vplačeval določeno število let svoje prispevke, 
in sicer: 

1.) ko dovrši 30 let poslovanja kot stalen; 
2.) ko dovrši 60 let starosti; 
3.) ko postane zaradi telesne ali duševne slâ -

bosti nesposoben za delo; in 
4.) če zaradi bolezni ne bi mogel ničesar delati 

nad 26 tednov. 
V vseh naštetih primerih se sme stalni pomožni 

uslužbenec upokojiti na svojo prošnjo in na predlog 
njegovega službenega starejšine, če to zahteva 
korist železniške službe. 

Stalen pomožni uslužbenec, ki je zaradi bolezni 
upokojen, se mora po sklepu upravnega odbora iz
nova in takoj vrniti v službo, če so po komisijsko-
zdravniškem pregledu prestali razlogi, zaradi kate
rih je bil upokojen. 

Pokojnina teče od dne, ko so prestali redni pre
jemki, t. j . od dne razrešitve. 

Do definitivne odločbe o pokojnini se izdaja 
akontacija v znesku 40% osnovne dnevne mezde 
za osebno, 50 %. pa za rodbinsko pokojnino. 

Člen 73. 
Rodbini umrlega stalnega pomožnega usluž

benca, ki ni pridobila pravice do pokojnine, se vrne
jo prispevki, ki jih je vplačal umrlec v pokojninski 
fond za stalno pomožno osebje državnih prometnih 
naprav. 

Člen 74. 
Pravico do pokojnine dobi stalni pomožni usluž

benec, ko je dovršil 15 let stalne službe in je vplačal 
vse prispevke. 

Stalni pomožni uslužbenec, M dovrši 15 let vpla
čevanja, dobiva 35 % svoje osnovne dnevne mezde 
kot pokojnino. Za vsako nadaljnjo polovico leta 
vplačevanja naraste pokojnina za 1-50 %, tako da 
dobiva oni, ki je vplačeval 30 let, kot pokojnino 
80 % osnovne dnevne mezde, pri čemer se šteje leto 
za 365 dni. 

Člen 75. 
Stalnemu pomožnemu uslužbencu se všteje, če 

se ob izvrševanju službe pohabi in onesposobi za 
delo, bodisi s poškodbo, bodisi po nezgodi, poleg 
rednih 10 let vplačevanja še 10 let več in od tako 
povečanega zneska let se obračunava in izplačuje 
pokojnina, če bi bila večja od pripadajoče rente; 
če pa je renta večja, se izplačuje namesto pokojnine 
renta. Rente in pokojnine obenem ne sme nihče pre
jemati (člen 139. zakona o državnem prometnem 
osebju). 

To velja tudi za pokojnino vdov in otrok, če 
stalen pomožni uslužbenec umre pri delu. 

Prispevke za pokojninski fond vplačuje za ta čas 
državna prometna naprava iz kredita za rente po 
odloku, ki ga izda direktor dotične prometne na
prave na predlog pristojnega oddelka. 

Člen 76. 
Kdor izmed stalnega pomožnega osebja postane 

reguliran uslužbenec (uradnik, zvaničnik, služitelj), 
dobiva pokojnino od države, ne pa od pokojnin
skega fonda za stalno pomožno osebje; prispevki, 
ki jih je dotlej vplačal v ta fond, pripadejo državi 

Člen 77. 
Ves čas, ki ga je prebil pomožni uslužbenec kot 

stalen pomožni uslužbenec, se šteje za pokojnino, 
če se je plačeval zanjo redni prispevek za pokoj
ninski fond. 

Pomožni uslužbenec sme biti fakultativen član 
fonda, tudi če ni postal stalen, ako za to pismeno 
zaprosi in se zaveže, plačevati redni prispevek za 
fond. Ta čas se šteje za pokojnino, če postane tak 
uslužbenec pozneje staleu in pridobi kot tak pravico 
do pokojnine; drugače pa se vrnejo prispevki brez 
odtegljajev in brez obresti ali njemu ali njegovim 
dedičem. 

Cas, prebit v delu pri drugih državnih napra
vah, se sme všteti za pokojnino samo, če se -zanj 
takoj vplača članski redni prispevek. 

Člen 78. 
Prispevki pokojninskemu fondu za stalno po

možno osebje se določajo po osnovni razpredelnici, 
navedeni v členu 40. tega pravilnika, ter se vpla
čujejo po odredbah člena 43. tega pravilnika po 
isti stopnji in za ves mesec, ki se šteje za 30 dni, 
leto pa za 365 dni, ne glede na to, koliko dni je 
kdo delal v mesecu. 

Prav tako se obračunava tudi osnovna pokoj
nina po poslednji osnovni dnevni mezdi ter se iz
plačuje po stopnji, določeni v členu 43. tega pravil
nika. 

Člen 79. 
Viri pokojninskega fonda za stalno pomožno 

osebje so ti-le: 
1.) prenos aktivnega prebitka dosedanjih pokoj

ninskih delavskih fondov; 
2.) redni šestodstotni prispevek članov, pokoj

ninskega fonda za stolno pomožno osebje od po
vprečne osnovne dnevne mezde; 

3.) prispevki fakultativnih članov pokojninskega 
fonda za stolno pomožno osebje; 

4) prispevek državnih prometnih naprav po 
členu 59. tega pravilnika; 

5.) izreden prispevek državnih prometnih naprav 
za ponesrečence po členu 75. tega pravilnika; 

6.) obresti od glavnice kakor tudi dohodki iz 
imovine fonda; 

7.) odtegljaji od prispevkov po členu 87. tega 
pravilnika; 

8.) prostovoljni prispevki, volila in ostali do
hodki. 

Člen 80. 
Vsi prispevki članov tega fonda se pobirajo na 

plačilne seznamke vsak mesec, in sicer od onega 
dne, ko so postali uslužbenci člani fonda. 

Člen 81. 
Prispevki, ki se niso mogli pobrati zaradi upoko

jitve ali smrti prej, se poberejo od osebne ali rod
binske pokojnine. Za to pobiranje se ne plačujejo 
obresti, če se pobirajo .prispevki iz rodbinske po
kojnine. 

Člen 82. 
Izdatki tega fonda se pokrivajo iz njega dohod

kov in glavnice. Ce fond ne bi mogel pokrivati vseh 
izdatkov po odredbah tega pravilnika, se nasve-
tujejo izpremembe pravilnika, s katerimi se zago
tovi pokrivanje razhodkov. 

Člen 83. 
Vsak član pokojninskega fonda, ki je vplačeval 

svoje prispevke redno po odredbah tega pravilnika, 
ima pravico do pokojnine, če izpolnjuje vse pogoje, 
določene v tem pravilniku. 

Od tega se izvzemajo oni, ki so disciplinski ob
sojeni nâ izgubo pokojnine. 

Člen 86. 
Ce državna prometna naprava iz kakršnihkoli 

razlogov prevzame v svoje breme vzdrževanje 
člana tega fonda ali njegove rodbine, prejme pö 
istem odloku tudi njegove prispevke, vplačane v ta 
fond, ki pripadejo v tem primeru njej. 

Člen 87. 

Vdova in «ikonski otroci umrlega člana tega 
fonda dobe pravico do pokojnine z dnem, ko je mož 
ali oče umrl, če je bil najmanj 15 let član fonda 
in je redno prispeval zanj. 

Ce je bil umrlec neoženjen ter je zapustil pQ 
15 letih dela za pokojnino samohrane roditelje, ki 
so za delo nesposobni in nimajo vzdrževalnine, jim 
sme dati upravni odbor iz pokojninskega fonda po
kojnino, ki pa ne sme biti večja od vdovske po
kojnine. 

Člen 88. 
Rodbinska pokojnina znaša: za eno osebo 50 %, 

za dve osebi 65%, za tri osebe 7 5 % in za štiri 
osebe ali več oseb 85 % osebne pokojnine, ki jo je 
imel član fonda, ali bi jo bil imel, ko bi bil upo
kojen, na dan smrti. 

To pokojnino daje uprava državnih prometnih 
naprav na račun fonda iz njegovih sredstev me
sečno naprej na podstavi izvršnega sklepa uprav
nega odbora. 

Člen 89. 
Rodbinska pokojnina pripada v enakih delih 

uslužbenčevi ženi in njegovim otrokom, rojenim v 
zakonitem zakonu ali pozakonjenim. Več zakonskih 
žen muslimanskih članov fonda se šteje skupaj za 
enega rodbinskega člana. 

Člen 90. 

Ce se zgodi, da za koga, ki dobiva rodbinsko 
pokojnino skupaj z drugimi, prestane pokojnina, se 
mora določiti pokojnina ostalim po odredbah tega 
pravilnika. / 

Dokler se ne določi osebna ali rodbinska pokoj
nina, se daje po sklepu upravnega odbora iz fonda 
akontacija pokojnine. 

Člen 91. 
Pokojnina pomožnega osebja in njegovih rodbin 

se sme na prošnjo onega, ki je pridobil pravico do 
pokojnine, po sklepu upravnega odbora izplačati 
enkrat za vselej, največ pa za tri leta. 

Člen 92. 
Rodbinski člani izgube pravico do rodbinske po

kojnine iz tega fonda v primerih, ki so navedeni v 
členu 140. zakona o državnem prometnem osebju; 
za vnovično pridobitev pravice do vdovske pokoj
nine pa velja odredba člena 141. istega zakona. 

VI. p o g l a v j e . 
Disciplinski predpisi. 

Člen 93. 
Na prekršitve in poškodbe državne imovine, ki 

jih učini pomožno osebje s hudobnim namenom in 
z malomarnostjo, se uporablja člen 83. zakona o 
državnem prometnem osebju. 

Člen 94. 
Na administrativna kazniva dejanja pomožnega 

osebja se uporabljajo dotični predpisi iz zakona, o 
državnem prometnem osebju. 

Člen 95. 
Za pomožno osebje se določa kot disciplinska 

kazen odpust iz službe (izguba pravice do osebne 
pokojnine); izrekajo jo direktorji dotičnih direkcij, 
za pomožno osebje ministrstva za promet pa pom Z-
nik ministra za promet. 

Člen 84. 
Vse odloke o pravicah članov pokojninskega 

fonda do njega izdaja upravni odbor ter jih pošilja 
dotičnim članom v podpis po njih službeni edinici. 

Člen 85. 
Če poda član pokojninskega fonda za stalno po

možno osebje ostavko na delo ali če se mu delo 
odpove, bodisi zaradi disciplinskega, bodisi zaradi 
administrativnega kaznivega dejanja, izgubi pravico 
do pokojnine. 

Če vstopi iznova v delo pri državnih prometnih 
napravah, se všteje fakultativnemu članu fonda 
prejšnji čas, ko je vplačeval prispevke, ob pogojih 
iz člena 79. tega pravilnika. 

Vu. p o g l a v j e . 
Prehodne odredbe. 

Člen 96. 
Vsa pojasnila, vsa navodila in vse naredbe za 

izvrševanje administrativnih poslov tega pravilnika 
izdaja generalna direkcija državnih železnic na. pred
log občega oddelka. 

Člen 97. 
Vsa pojasnila, vsa navodila in vse naredbe za 

izvrševanje zavarovanja pomožnega osebja po tem 
pravilniku izdaja upravni odbor pokojninskega 
fonda za stalno pomožno osebje državnih promet
nih napravi. 
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Člen 98. 

Upravni odbor pokojninskega fonda za stalno 
pomožno osebje državnih prometnih naprav določi, 
komu in koliko let dosedanjega dela naj se prizna 
za pokojnino; pri tem mora vzeti v poštev doseda
nje predpise o zavarovanju pomožnega osebja za 
starost, onemoglost in smrt. 

Prav tako določi ta odbor, kdo izmed zavarova
nega pomožnega osebja, zavarovanega po doseda
njih odredbah, naj se uvrsti v to zavarovanje in ob 
kakšnih pogojih, kakor tudi kaj naj se zgodi z. nje
govimi prejšnjimi prispevki. 

Upravni odbor odloči tudi o onih zavarovancih, 
k i BO bili prej po odredbah bolniškega fonda in po
možnega fonda za osebje srbskih državnih železnic 
-deloma zavarovani za starost, a se jim je to za
varovanje ustavilo z naredbo ministra za promet 
M. S. br. 16.276/22 do izdaje tega pravilnika. 

Člen 99\ 

Dokler se ne izvrše volitve članov upravnega 
•odbora po členu 62. tega pravilnika, imenuje mi
nister za promet vse člane tega odbora, ki oprav
ljajo to dolžnost, đokler se ne izvrše, volitve. 

Člen 100. 

Ta pravilnik, izdan n a podstavi člena 6. zakona 
o državnem prometnem osebju z dne 1. novembra 
1923., stopi v veljavo, ko ga usvoji ministrski svet, 
obvezno moč pa dobi z dnem, ko se razglasi v 
«Službenih Novinah»; takrat prestanejo veljati vse 
odredbe, ki so veljale doslej za pomožno osebje 
državnih prometnih naprav, kolikor ni učinjena s 
tem pravilnikom izjema. 

Minister za promet: 
Svet. T. Milosavljević s. r. 

* 

Ministrski svet je v seji z dne 18. decembra 1927. 
usvojil t a pravilnik in odobruje, da se postopa po 

3 Predsednik ministrskega sveta, 
minister za notranje posle: 

Velja Vukićević s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Uprava babiške šole pozove prijavljene kandida-
tinje, ki imajo pogoje za sprejem, na dan 15. aprila 
1928. v Zagreb, da se dokončno izberejo, ko so opra
vile sprejemni izpit in so bile zdravniški pregledane. 

Iz pisarne ministrstva za narodno zdravje 
v Beogradu, 

dne 28. decembra 1927. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

L. št. 39. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 2 2 . do dne 3 1 . decembra 1927. 

Letnik X. 

L. br. 2929/1 z dne 12. decembra 1927. 
Iz imenika zdravniške zbornice za Slovenijo je 

bil črtan dr. Dragoljub M e l e n t i j e v i ć , upravnik 
začasne vojaške bolnice v Mariboru, ker se je pre
selil v Sarajevo. 
L. br. 2941/1 z dne 14. decembra 1927. 

V imenik zdravniške zbornice za Slovenijo je bil 
vpisan dr. Josip i & c h o s c h t e r i t s c h , zobni 
zdravnik v Ptuju. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti; 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko e. r. 
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Griža. — Dysenterie. 
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Skrlatinka. — Scarlatina. 

Razglasi ljubljanskega oblastnega 
odbora. 

Št. 8 pr./17 zdr. 
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Razpis. 

82 

Ošpice. — Morbilli. 

Razglasi osrednje vlade. 
fit 11.196. ' 87 3 - 5 

Natečaj. 
Pri kontroli mer v Beogradu, odnosno pri od

seku za mere v ministrstvu za trgovino in indu
strijo, je popolniti službeno mesto s t r o j n e g a 
a l i e l e k t r i š k e g a i n ž e n j e r j a v I. kate
goriji. 

Reflektanti naj pošljejo svojeročno spisano 
prošnjo, opremljeno s prilogami po členu 12. urad
niškega zakona, ministrstvu za trgovino in indu
strijo (odseku za mere) najkesneje do dne 1. f e 
b r u a r j a 1 9 2 8 . 

Iz ministrstva za trgovino ta industrijo 
(odseka za mere) v Beogradu, 

dne 25. decembra 1927. 

Št. 56.354/27. 118 

Natečaj za učenke babiške šole v Zagrebu. 
Letos se sprejme v babiško šolo v Zagrebu pet-

deset učenk, in sicor 25 ob državnih in 25 ob svojih 
ali samoupravnih stroških. 

Soleki tečaj traja 18 (osemnajst) mesecev. 
Prijave naj se pošljejo upravi babiške šole v Za

grebu do dne 1. m a r c a 1 9 2 8. 
Prošnji mora priložiti vsaka kandidatinja: krstni 

list, Eolsko izpričevalo, da je dovršila najmanj štiri 
razrede osnovne šole, občinsko potrdilo o državljan
stvu in vedenju, moževo odobritev ali dokaze, če je 
ločena; zdravniško izpričevalo, da je telesno in du
ševno zdrava. Prijavljena učenka ne sme biti mlajša 
od 21 in ne starejša od 35 let. 

Vse učenke, imajo stanovanje in hrano v šoli; 
ob vstopu polože ali dve tisoč dinarjev naenkrat ali 
pa jih odplačujejo v mesečnih obrokih za nabavo 
babiške opreme, drugih potrebščin in knjig. 

One učenke, ki se šolajo ob svojih ali samouprav
nih stroških, morajo plačevati za internatske stroške 
(stanovanje, hrano i. dr.) mesečno po pet sto di
narjev. 

Ob državnih stroških se šolajo samo oiie učenke, 
k i dokažejo z občinskim potrdilom, overovljenim po 
finančnem oblastvu, da so siromašne. 

Brežice . . . . 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Novo mesto . • 

1 1 
2 

11 

Skupaj . 2 13 

Davica. — Diphtérie et Croup. 

Brežice . . . . 
Kastav 

; Krško 
i Ljubljana, srez . 

Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 

Skupaj . 

1 
1 
2 
2 
4 
1 

2 
2 
3 

11 

14 

rlazpisujem s l u ž b o o k r o ž n e g a z d r a v ; -
n i k a z a z d r a v s t v e n o o k r o ž j e L o k o p r i 
Z i d a n e m m o s t u z letno plačo 2000 Din in pri
padajočimi draginjskimi dokladami. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi Bvedočbami po 
členu 12. zakona o civilnih uradnikih in ostalih dr
žavnih uslužbencih, naj se vlože do dne 

5. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 

pri ljubljanskem oblastnem odboru v Ljubljani. 

Ljubljanski oblastni odbor v Ljubljani, 

dne 5. januarja 1928. 

Predsednik: dr. Natlačen e.r. 

Razglasi oblastnega odbora 
mariborske oblasti. 

Sen. — Erysipelas. 

Brežice 
Kranj 
Ljubljana, mesto . 
Novo mesto . . . 

Skupaj . 

4 
3 
1 
2 

10 1 

1 
3 

1 
Krčevita odrevenelost — Tetanus. 

Brežice . . . . . . | 1 I • I • I • 

Vnetje hrbteničnega mozga. — Polyomyelitls acuta 

•Kamnik | 1 | . | 1 | • I • 
V L j u b l j a n i , dne 7. januarja 1928. 

Po odredbi, velikega župana ljubljanske oblasti 
dr. Mayer e.r. 

S t . n A 5651/27. 117 3 - a 

Razglas o ofertni licitaciji za dobavo 
gradbenega lesa za popravo lesenega 

mostu čez Dravo pri Dravogradu. 
Podpisani oblastni odbor razpisuje j a v n o p i s -

m e n o l i c i t a c i j o s skrajšanim štirinajstdnevnim 
rokom z a d o b a v o 172-489m8 d o b r o o b l e -
ž a n e g a m a c e s n o v e g a g r a d b e n e g a l e s a . 

Licitacija se bo vršila v s o b o t o d n e 2 1 . j a 
n u a r j a 1 9 2 8 . o b d e s e t i h v sobi št. 22 oblast
nega dvorca v Mariboru, Vrazova ulica š t 5. 

Ponudbe se morajo vložiti najkesneje do dne 
2 1 . j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob pol desetih. 

Popolni razglas o licitaciji je priobčen v Uradnem: 
listu 4 z dne 12. januarja 1928. 

Oblastni odbor mariborske oblasti v Mariboru, 

dne 3. januarja 1928. 

Predsednik: dr. Josip Leskovar s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

Izpremembe v seznamku zdravnikov» 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
L. br. 2881/1 z dne 19. novembra 1927. 

Iz imenika zdravniške zbornice za Slovenijo^ je 
bil črtan dr.Valentin V a r i , zdravnik v Topolščici, 
ker se je preselil. 
L. br. 2924/1 z dne 8. decembra 1927. 

Iz imenika zdravniške zbornice za Slovenijo je 
bil izbrisan dr. Karel T h a l m a n n , zasebni zdrav
nik v Mariboru, ker jo dne 21. novembra. 1927. umrl. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

S t П—4/5 ex 1927. 

Razglas. 
Generalna direkcija državnega računovodstva je 

naznanila z razpisom D 3 . b r . 178.007 z dne 27. de
cembra 1927., da veljajo za vsa državna izplačila v 
tuji valuti v mesecu januarju 1928. nastopni ob-
računjevalni tečaji: 

1 napoleondor Din 219-— 
224-

7-95 
75-65 

303.--1 
1 0 9 5 — 

9 5 0 — 

100 francoskih frankov 
1 belg » 

100 drahem » 
100 italijanskih lir » 
100 švicarskih frankov 
100 pezet 
100 nizozemskih goldinarjev, . . » 2294 
100 danskih kron » 1 5 2 2 — 
100 švedskih kron » 1 5 1 4 — 
100 finskih mark . . . . . . . . 142-85 

1 angileški funt » 276-80 
1 egiptovski funt . . . . . . . 283-90 
1 dolar » Bö-™ 
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100 romunskih lejev Din 3 6 — 
100 bolgarskih levov » 42—• 

1 papirnata turška lira . . . > 29*50 
100 papirnatih turških piastrov . » 29-50 
100 češkoslovaških kron . . . » 168—' 

1 avstrijski šiling » 8 
1 pengö » 9*95 
1 zlati zlot > 6-35 
1 zlata nemška marka . . . » 13-57. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 2. januarja 1928. 

Za delegata: Sušeč s. r. 

Ne 1422/28—1. Proglasitve za mrtve. 1 0 6 

O k r o ž n o s o d i š č e v C e l j u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešanci 
za mrtve, ker se more o njih po § 1. zakona z dne 31. marca 1918., drž. zak. št. 128, domnevati, da 
so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogreŠancev, naj to sporoči sodišču ali pa skrbniku. 
Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako 
drugače na znanje. . 

Razglasi sodisi in sodnih oblastev. 
Cb 13/27—1. 127 

Oklic 
Anton Hribar, posestnik na Brezjah št. 5, je vložil 

zoper Janeza J a n e ž i č a , posestnika z Brezij št. 11, 
tožbo za izpolnitev kupne pogodbe. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 0. j a n u a r j a 1 9 2 8. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 1. 
Ker je sedanje bivališče Janeza Janežiča nezna

no, se mu postavlja za skrbnika Lovrenc Premrov, 
finančni pođpreglednik v p. v Cerknici. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek I., 
dne 5. januarja 1928. 

Ime in rojstni dan, 
stan in zadnje bi
vališče pogreŠancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 
predlaga 

Ime 
in bivališče 

skrbnika, ki je 
bil postavljen 
pogrešancu 

Josip Pečovnlk, 
rojen dne 11. februarja 
1889., delavec v Pe-

novljah. 

Marko Jamnlkar, 
rojen dne 15. aprila 
1880., stanujoč na Do

brovi. 

T 36/27—3. 130 

Amortizacija. 
Na prošnjo Franceta Mr a k a v Gorenjem Suha-

dolu š t 32 se uvaja amortizacija nastopne hranilne 
knjižice, ki mu je bila baje ukradena: Hranilna knji
žica Mestne hranilnice v Novem mestu št. 17.699 z 
vložkom 2500 Din. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od da
našnjega dne, ker bi ee sicer po tem roku izreklo, 
da je hranilna knjižica brez moči. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek V., 
dne 1. januarja 1928. 

Ivan Jurjec, 
rojen dne 27. junija 
1877., posestnik v 

Legnu. 
Rudolf Sternad, 

rojen dne 16. aprila 
1894., stanujoč v Šo

štanju. 
Anton Sternad, 

rojen dne 21. junija 
1896., stanujoč v Šo

štanju. 

Odšel začetkom svetovne vojne 
kot vojak 26. strelskega polka 
na rusko bojišče, kjer prišel leta 
1914. v rusko ujetništvo.; zadnjič 

pisal jeseni leta 1914. 
Odšel leta 1914. kot vojak na 
srbsko fronto ter zadnjič pisal 
dne 24. oktobra 1914. od pe
hotnega polka št. 87 Iz BHnskega 

kuta. 

Odšel leta 1915. na italijansko 
bojišče; izza meseca septembra 

1915. pogrešan. 

Odšel leta 1914. na rusko bojišče 
ter zadnjič pisal dne 11. avgusta 

1914.; baje padel. 

Franc Kračun, 
rojen leta 1896., stanu
joč v Zgornji Hudinji. 

Franc Dolšak, 
rojen dne 17. januarja 
1888., stanujoč v Stoj-

nem selu. 
Juri) Dolsak, 

rojen leta 1896., sta
nujoč v Stojnem selu. 

Odšel leta 1915. na rusko bojišče 
ter bil kmalu nato ranjen in ujet; 
zadnjič pisal iz ruskega ujetništva 

dne 31. julija 1917. 

Oče 
Janez Pečovnik. 

Žena 
Lucija Jamnikar. 

Žena 
Neža Jurjec. 

Brat 
Alojzij Sternad. 

Odšel leta 1915. na italijansko 
bojišče ter bil kmalu potem ujet; 
zadnjič pisal dnel9.oktobral916. 
Prvi služIl pri gorskem strelskem 
polku št. 21, drugi pri 17. pe
hotnem polku. Oba sta brez 
sledu Izginila na Italijanskem 
bojišču. Franc pisal zadnjič me
seca avgusta 1918., Jurij pa leta 

1916. 

Jožef Skaza, 
posestnik 
v Legnu. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
Okllcni rok 
poteče dne 

27./10.1927.; 
T V 34/27-2. 

9./11.1927.; 
T V 39/27—2 

27./10.1927.; 
T V 41/27-2 

Mati 
Antonija Kračun, 

Brat 
Blaž Dolšak. 

19./11.1927.; 
T V 37/27. 

31. maja 
1928. 

1. julija 
1928. 

31. maja 
1928. 

1. junija 
1928. 

18./11.1927.; 
T V 44/27. 

31./12.1927.; 
T V 43/27—3. 

1. julija 
1928. 

1. septembra 
1928. 

E 46/27—17. 11 
Dražbeni oklic. 

E 2516/27—11. 66 

Dražbeni okfie. 
Na predlog Terezije K o p a č i n o v e , pösestnice 

v Medlogu, po drju. Antonu Božiču, odvetniku v 
Celju, bo dne 8. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob devetih 
pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi obenem 
odobrenih pogojev dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Vojnik, vi. št. 267: hiša s priteklino, cenilna 
vrednost 12.500 Din, gospodarsko poslopje z drvar
nico in čebelnjakom, cenilna vrednost 4000 Din, 
zemljišča, cenilna vrednost 11.610 Din, pritekline, 
cenilna vrednost 69 Din — skupaj 28.179 Din; naj
manjši ponudek 18.786 Din. 

K nepremičnini spada nekaj gospodarskega 
orodja, čigar vrednost je všteta v zgoraj navedeni 
cenilni vrednosti. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 2818 Din. , 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 30. decembra 1927. 

Dne 13. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi š t 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Š t Jernej, vi. št/114, zemljiška 
knjiga za katastralno občino Orehovec, vi. št. 488, in 
zemljiška knjiga za katastralno občino Št. Jernej, 
solastnine do vi. št. 459 (hiša, gospodarsko poslopje, 
kozelc in vinograd s hramom). 

Cenilna vrednost: 44.113 Din 80 p; vrednost pri
teklin: 1105 Din; najmanjši ponudek: 29.409 Din 
20 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za-r 
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek II., 
dne 11. decembra 1927. 

novanska (pritlična] hiša v Mariboru, Koroška cesta 
št. 106, in vrtna parcela št. 180). 

Cenilna vrednost: 80.464 Din; najmanjši ponu
dek: 40.232 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
BOdišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 18. decembra 1927. 

F. 5624/27—2. 29 
Dražbeni oklic. 

E 466/27. 44 

Dražbeni oklic. 
Dne 3. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Butoraj, vi. š t 52 in 48, zemljiška 
knjiga Obrh, vi. š t 265, in zemljiška knjiga Belčji 
vrh, vi. št. 281. 

Cenilna vrednost: 32.273 Din; vrednost priteklin: 
3145. Din; najmanjši ponudek: 27.210 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi sé ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelia, H je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, id je 
jaütit n i uradni deski tega вогШба. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek П., 
dne 19. decembra 1927. 

E 636/27—7. 4б 

Dražbeni oklic. 
Dne 26. j a n u a r j a ' 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Krško, vi. š t 433: 
a) skupna prodaja (enonadstropna hiša, dvoriščna 
stavba in vrt), cenilna vrednost Î80.000 Din, naj
manjši ponudek 120.000 Din; b) prodaja po skupi
nah: 1.) pare. št. 318 in 2827 (enonadstropna hiša in 
dvoriščna stavba), cenilna vrednost 176.000 Din, naj
manjši ponudek 117.000 Din; 2.) pare. št. 2832/2 
(vrt), cenilna vrednost 4000 Din, najmanjši ponudek 
3000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, K je 
nabit na uradni "deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne S. decembra 1927. 

Dne 17. f e b r u a r j a l 9 2 8 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi š t 27 dražba nepremič
nin: 1.) zemljiška knjiga Skoke, vi. št. 150, 2.) zem
ljiška knjiga Rogoza, vi. št. 93. 

Cenilna vrednost: ad 1.) 26.061 Din 25 p, ad 2.) 
6775 Din; vrednost priteklin: 320 Din (že všteta v 
•cenilni vrednosti); najmanjši ponudek: ad 1.) 
17.374 Din 20 p, ad 2.) 4516 Din 65 p, skupaj 
21.890 Din 85 p. 

• Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. _ , ; 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodižča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 19. decembra 1927. 

E 6240/27--6. 15 

Dražbeni oklic. 
Dne 10. f è b r n a r j a 19 2 8. ob enajstih bo pri 

podpisanem' sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin- zemljiška knjiga, KoroSka vrata, vi. št. 65 (sta-

E 6791/27—6. 3 4 

Dražbeni oklic. 
Dne 24. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Jelovec, vi. št. 11 (stanovanska 
hiša z gospodarskim poslopjem, mlinom, njivami, 
travniki in pašniki), in zemljiška knjiga Brestermca, 
vi. št. 190 (pašnik in gozd). 

Cenilna vrednost: 71,147 Din 60 p; vrednost pri
teklin: 10.035 Din (Že všteta v cenilni vrednost); 
najmanjši ponudek: 47.432 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, H je ravnal 

| v dobri veri. 

1 
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Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 23. decembra 1927. 

E 355/27—8. 3 9 

Dražbeni oklic 
Dne 13. f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga St. Lovrenc, vi. št. 55, 61, 73 
in 145. 

Cenilna vrednost: 23.700 Din; vrednost priteklin: 
1160 Din; najmanjši ponudek: 16.574 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, oddelek II., 
dne 8. novembra 1927. 

JB 954/27—5. 4 8 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 0. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Križevci, vi. št. 120, 294, 
414, 449, 732, 746, 733 in 755 (hiša št. 180 z gospo
darskim poslopjem, stavbišče, vinograd, njive in 
gozdi). 

Cenilna vrednost: 28.555 Din 50 p; vrednost pri
teklin: 2630 Din; najmanjši ponudek: 19.037 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 10. decembra 1927. 

E 1344/27. 56 
Dražbeni oklic 

Dne 3 0. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 24 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Gorenja Orehovica, vi. št. 1009 
(hiša z gospodarskim poslopjem, vrtom, njivo in 
vinogradom). 

Cenilna vrednost: 20.320 Din; vrednost priteklin: 
290 Din; najmanjši ponudek: 13.546 Din 66 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 22. novembra 1927. 

V imeniku železniških postaj kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, ki velja od dne 1. avgusta 
1927., naj se postavi na 34. strani pri postaji z na
zivom «Čeminac» v 9. in 10. stolpcu vertikalna 
črtica (|). 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 15. decembra 1927.; G. D. br. 69.079/27. . 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko Avstrijo (1). 
Razveljavitev železniške tarife za blago, ki velja od 

dne 1. julija 1925., in uvedba nove tarife. 
Dne 1. januarja 1928. stopi v veljavo nova želez

niška tarifa za prevoz blaga v zgoraj omenjenem 
prometu. Nova tarifa obseza izpremembe reglemen-
tarnih odredb, dopolnitve in izpremembe v izjemnih 
tarifah kakor tudi v dodatku. V tarifo je vpisana 
tudi klasifikacija blaga. 

Vozninski stavki in pristojbine nove tarife so 
navedeni v avstrijski valuti, kolikor niso določene 
izjeme. 

S to tarifo se razveljavlja klasifikacija blaga 
avstrijske železniške tarifo, ki je veljala od dne 
1. oktobra 1921. 

Zaradi informacije se priobčuje, da je v vseh 
vozninskih stavkih vračunjen: «diritto fisso». 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 20. decembra 1927.; G. D. br. 79.506. 

Letnik X. 

Na 351. strani v prilogi, poziciji 11. (Sladkor), 
naj se vpiše postaja Uhorska ves s temi vozninskiml 
^tavici* 

' «J _ | _ | 2800 | — | — | 2800 I». 
V isti poziciji naj se prečrtajo pri postaji z na

zivom: «Nitra nâkladistë» dosedanji stavki in naj se 
nadomeste s temi: 
«| Nitra nakladištč . | - , | - 1 -13005| - 1 >-|3005|». 

Na 240. strani naj se vpiše v daljinarju sever
nega dela A po abecednem redu: 
«| Brt Uhorskâ ves | I | 31 | 1 | 1 |». 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beograda, 

dne 21. decembra 1927.; G. D. br. 81.856/27. 
* 

Madžarsko-avetrijsko-češkoelovaSko-poljeki direktni 
blagovni promet z Bolgarijo. 

Izpremémba besedila k členu 13. m. k. o povzetjih. 
V tarifnem obvestilu o gorenjem prometu, ob

javljenem v «Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca» z dne 17. februarja 1»27., 
št. 36/VTI,* naj se nadomesti pod П.: Posebne regle-
mentarne odredbe točka 7) «Povzetja (člen 13. 
m. k.)» s tem besedilom: 

«7) Povzetja in predjemi se dopuščajo samo v 
valuti predajne države.» 

Ta izprememba velja od dne 1. januarja 1928. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beograda, 

dne 23. decembra 1927.; G. D. br. 82.152/27. 

126 P "VU 220/27—Û. 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 

25. novembra 1927., opr. št. L VH 37/27—3, je bil 
Jurij G1 a ž a r, posestnik na Spodnjem Bregu št. 87, 
zaradi zapravljivosti in zlorabe alkohola omejeno 
preklican. 

Za pomočnika mu je postavljen Ignacij Muzek, 
posestnik na Spodnjem Bregu št. 51. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek VH., 
dne 30. decembra 1927. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 

12. 
Tarifna obvestila.1" 

Otvoritev postaje z nazivom «čeminac» za promet 
brzovoznega in sporovoznega kosovnega blaga. 

Dne 1. januarja 1928. se otvori postaja «Ceminac» 
za promet brzovoznega in sporovoznega kosovnega 
blaga. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 29. decembra 1927., š t 296/LXXXIH. 

Otvoritev postajališča z nazivom «Oton». 
Dne 15. januarja 1928. se otvori na progi od 

Gradčca do Knina med postajama z nazivoma 
«Plavno» in «Pad j ene» postajališče z nazivom 
«Oton» za promet potnikov in prtljage. 

Odpravljanje potnikov in prtljage se bo vršilo v 
vlaku z doplačilom. 

Razdalja postajališča z nazivom «Oton» od po
staje z nazivom «Plavno» znaša 5 km, od postaje z 
nazivom «Pad j ene» pa 3km. 

Na 122./123. strani imenika železniških postaj 
kraljevino Srimv, Hrvatov in Slovencev, ki velja od 
dne 1. avgusta 1927., naj se vpiše tik za postajo z 
nazivom «Otok» postajališče «Oton». V drugi raz-
predelek naj so vpiše «fStl», v tretji razpredelek «Z», 
v peti razpredelek «f 9», v šesti razpredelek «v»_, 
v sedmi razpredelek «d», v ostale razpredelke naj 
se postavijo pike (.). 

Na železniški karti, ki je bila izdana z imenikom 
postaj, naj se vpiše v kvadratu f-9 med postajama 
z nazivoma «Plavno» in «Padjene» postajališče 
«Oton». 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dno 20. decembra 1927.; G. D. br. 79.721/27. 
* 

Blagovni promet med Trstom -(Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko Češkoslovaško (5). 
Izpremembe in dopolnitve v prilogi k železniški ta

rifi, ki velja od dne 1. septembra 1927. 
Z veljavnostjo od dne 1. januarja 1928. do pre

klica, najdlje pa do dne 31. decembra 1928., naj se 
izvrše v prilogi k zgoraj navedeni tarifi te-le izpre
membe in dopolnitve: 

Na 4. strani priloge naj se popravi v češkem, ita
lijanskem in nemškem besedilu veljavnost priloge 
«od dne 1. septembra 1927. do preklica, najdlje pa 
do dne 31. decembra 1927.» tako-le: «od dne 1. ja
nuarja 1928. do preklica, najdlje pa do due 31. de
cembra 1928.». 

Na 33. strani priloge naj se vpiše v odseku «pe
trolej, sirovi» postaja: 
«Bratislava Nove mesto | 1585 | 1585 |». 

Na isti strani naj se vpiše v odseku «petrolej, 
sirovi, ruskega, romunskega ali perzijskega izvora»: 
«Moravska Ostrava-Pfivoz . . . . | 1785 | 1785 |». 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 20. decembra 1927.; G. D. br. 81.103. 

Provizija za prenose na žirovni račun 
pri Narodni banki.*41 

Nadzorstveni svet poštne hranilnice je sklenil v 
seji z dne 30. decembra 1927., da bo pobirala poštna 
hranilnica s podružnicami vred od dne 1. januarja 
1928. za prenose na žirovni račun pri Narodni banki, 
in sicer: 

7s%o (eno petino odtisočka) provizije na vsote 
do enega milijona dinarjev; • 

7i07oo (eno desetino odtisočka) provizije na vsote 
preko enega milijona dinarjev, 

ker se ne vrše te transakcije z virementi, nego 
z izplačili v gotovim. 

Na podstavi členov 2. in 25. zakona o poštnem, 
čekovnem in virementskem prometu je gospod mi
nister za pošto in telegraf dne 3. januarja 1928. 
odobril gorenji sklep nadzorstvenega sveta poštne 
hranilnice. 
Od generalne direkcije poštne hranilnice v Beograda, 

dne 3. januarja 1928.; št. 7357/27. 

St.29. 113 3 - 0 

Razglas o ustni licitaciji za dobavo 
gramoza na progi od km 43.32 do 

km 105 Trojanske državne ceste. 
Podpisana gradbena sekcija razpisuje po nalogu 

gradbene direkcije v Ljubljani z dne 4. januarja 
192&, št. 72, u e t n o l i c i t a c i j oi o d o b a v i 
g r a m o z a za posipanje proge od km 43.32 do 
km 105 Trojanske državne ceste. 

Licitacija se bo vršila v pisarni gradbene sekcije 
v Celju v torek dne 14. f e b r u a r j a in v sredo 
dne 15. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 

Popolni razglas o tej licitaciji glej v Uradnem 
listu 4 z dne 12. januarja 1928. 

Gradbena sekcija v Celju, 
dne 7. januarja 1928. 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko češkoslovaško (6). 
Dopolnitve k železniški tarifi, ki velja od dne 

l.-septembra 1927. 
Z veljavnostjo od dne 1. januarja 1928. do pre

klica, odnosno do izvedbe po tarifni poti, naj se iz
vrše v omenjeni tarifi naslednje dopolnitve: 

St.40/F. 132 3—1 

Razglas o prvi ustni licitaciji za dobavo 
gramoza za državne ceste v območju 

gradbene sekcije v Kranju. 
Po odloku gradbene direkcije v Ljubljani z dne 

4. januarja 1928., št. 72/28, razpisuje gradbena sek
cija v Kranju na podstavi členov 86. do 98. zakona 
o državnem računovodstvu z dne 6. marca 1921. in 
njegovih izprememb, odnosno dopolnitev, natisnjenih 
v «Službenih Novinah» z dne 16. februarja 1922., in 
pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» z 
dne 25.novembra 1921., p r v o u s t n p l i c i t a 
c i j o za d o b a v o g r a m o z a , in sicer za te-le 
cestne proge: 

* Uradni list z dne 28. februarja 1927., št. 78/23. 
** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata 1 

Slovenaca» z dne 9. januarja 1928., št. 6. 



5. 40 Letnik X. 

A. L j u b e l j s k a c e s t a : 
1.) za progo od km 15 do km 22.2 iz kamenoloma 

pri Koritu in Hočevarjeve jame 380 m3 v proraču-
njenem znesku 20.900 Din; 

2.) za progo od km 22.2 do lan 32.2 iz kameno-
lomov Savskega proda, Police in Bistrice 390 m3 v 
proracunjenem znesku 19.950 Din: 

B. K o r e n s k a c o s t a : 
3.) za progo od km 0.0 do km 12 iz gramoznic 

Bistriškega proda, Gobovca, Posavca, Martinskega 
klanca in Podovnice 440 m3 v proracunjenem znesku 
22.000 Din: 

4.) za progo od km 12 do km 34 iz gramoznic 
Begunščice pod Brunkom, Savskega proda na Ja-
vorniku, Savi in Hrušici 654 m3 v proracunjenem 
znesku 37.130 Din; 

5.) za progo od km 34 do km 58 iz gramoznic 
Savskega proda, Dovjega, Mojstrane, Belce, Klanca, 
Hladnikovega potoka na Martinku, Pišence in Pod
korena 445 m3 v proracunjenem znesku 22.250 Din. 

Pojasnila o dražbenih in dobavnih pogojih se do
bivajo med uradnimi urami v pisarni podpisane 
sekcije. 

Dobava se mora izvršiti brezpogojno do dne 
31. avgusta 1928. Gradbena sekcija si pridržuje pra
vico, razpisano množino gramoza zvišati ali skrčiti, 
oziroma dobavo sploh ukiniti. 

Licitacija se bo vršila v pisarni sekcije za vsako 
zgoraj navedeno progo posebe, in sicer v s o b o t o 
d n e 18. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . z začetkom ob de
vetih za prvo progo in v presledkih po pol ure za 
ostale proge v zgoraj navedenem roku. 

Ponudniki ali njih pooblaščenci in namestniki, 
ki morajo prinesti pismeno pooblastilo, morajo priti 
na licitacijo točno ob določenem času, ker se po za
četku licitacije novi ponudniki ne bodo pripustili k 
licitaciji. 

Vsak ponudnik ali njegov namestnik mora pod
pisati pred licitacijo izjavo, da so mu dražbeni in 
dobavni pogoji znani in da v celoti pristaja nanje, 
ter mora predložiti predsedniku dražbene komisije 
potrdilo o položeni kavciji, ki znaša 10 % ponujene 
vsote za naše, 20 % pa za tujo državljane in ki se 
mora položiti pri davčnem UTadu v Kranju najpoz
neje dne 18. februarja 1928. bodisi v gotovini, bodisi 
v vrednostnih papirjih, hranilnih knjižicah ali garan
cijskih pismih, izdanih po denarnem zavodu v zanislu 
člena 88. zakona o državnem računovodstvu in regi
striranih v zmislu člena 24. pravilnika za izvrševanje 
določil iz oddelka «B. Pogodbe in nabave» zakona o 
državnem računovodstvu. 

Nadalje se mora predložiti potrdilo pristojnega 
davčnega urada, opremljeno s kolkom za 20 Din, 
da je ponudnik plačal vse davke. 

Državnocestna uprava si pridržuje pravico, od
dati dobavo gramoza ne glede na višino ponujenih 
vsot. Vsak ponudnik mora ostati v besedi 60 dni po 
izvršeni dražbi. 

Gradbena sekcija v Kranju, 
dne 10. januarja 1928. 

Natančnejši razpis licitacije glej v Uradnem 
listu 4 z dne 12. januarja 1928. 

Gradbena sekcija v Ljubljani, 
dne 7. januarja 1928. 

Razne objave. 
Opr. št. 40/282—1. 135 

St. 32. 1 2 1 3 - 2 

Razpis javne ustne licitacije o dobavi 
gramoza za državne ceste v območju 

gradbene sekcije v Ljubljani. 
Podpisana gradbena sekcija razpisuje j a v n o 

u s t n o l i c i t a c i j o o d o b a v i g r a m o z a za 
d r ž a v n e c e s t e , in sicer za naslednje proge: 

1.) za Ljubeljsko državno cesto, km 0.0 do 15.0, 
v proracunjenem znesku 57.420 Din; 

2.) za Trojansko državno cesto, I. in П. oddelek, 
km 0.8 do 43.3, v proracunjenem znesku 72.070 Din; 

a ) za Tržaško državno cesto, I. oddelek, km 0.0 
do 27.0, v proracunjenem znesku 66.500 Din; 

4.) za Tržaško državno cesto, П. oddelek, km 27.0 
do 46.45, v proracunjenem znesku 37.290 Din; 

5.) za Zagrebško državno cesto, km 0.0 do 42.0, 
v proracunjenem znesku 74.000 Din. 

ustna licitacija se bo vršila v pisarni gradbene 
sekcije га vsako cestno progo posebe, in sicer: 

1.) za Ljubeljsko državno cesto dne 15. februarja 
x>b 10. uri; 

2.) za Trojansko državno cesto, I. in П. oddelek, 
dne 16. februarja ob 10. uri; 

3.) za Tržaško državno cesto, I. oddelek, dne 
17. februarja ob 10. uri; 

•4.) za Tržaško državno cesto, П. oddelek, dne 
17. februarja ob 11. uri; 

5.) za Zagrebško državno cesto dne 18. febru
arja ob 10. uri. 

Št. 30. 124 3—1 

Razglas o prvi ustni licitaciji za dobavo 
gramoza za Trojansko državno cesto od 

km 105 do km 154.2. 
Po odloku gradbene direkcije v Ljubljani št. 72 

z dne 4. januarja 1928. razpisuje gradbena sekcija v 
Mariboru na podstavi zakona o državnem računo
vodstvu p r v o j a v n o u s t n o l i c i t a c i j o za 
d o b a v o p o t r e b n e g a g r a m o z a za v z d r 
ž e v a n j e T r o j a n s k e d r ž a v n e cest.(>_ r.d 
km 105 do km 154.2 v proračunskem letu 1928./ 
/1929. 

Licitacija se bo vršila dne 15. f e b r u a r j a 
19 2 8. v pisarni gradbene sekcije v Mariboru (pa
lača velikega župana, soba št. 51) z začetkom ob 
10. uri. 

Za poedine proge so določene nastopne količine 
gramoza: 

1.) od km 105 do km 110 
150 m3 v znesku . . . . 22.500 Din 

(desetodstotna kavcija: 2250 Din); 
2.) od km 110 do km 116 

210 m3 v znesku . . . . 31.500 Din 
(desetodstotna kavcija: 3150 Din); 

3.) od km 116 do km 120 
100 m3 v znesku . . . . 15.000 Din 

(desetodstotna kavcija: 1500 Din); 
4.) od km 120 do km 128 

250 m3 v znesku . . . . 31.250 Din 
(desetodstotna kavcija: 3125 Din); 

5.) od km 128 do km 132 
120 m3 v znesku . . . . 12.000 Din 

(desetodstotna kavcija: 1200 Din); 
6.) od km 132 do državnega mostu 

v Mariboru 320 m3 v znesku . . . . 32.000 Din 
(desetodstotna kavcija: 3200 Din); 

7.) od kolodvora v Mariboru do km 142 
400 m8 v znesku . . . . 50.000 Din 

(desetodstotna kavcija: 5000 Din); 
8.) od km 142 do km 154.2 

250 m3 v znesku . . . . 45.000 Din 
(desetodstotna kavcija: 4500 Din). 

Licitacija se bo vršila za vsako progo posebe. 
Državna cestna uprava si pridržuje pravico, za 

kolikorkoli zvišati ali zmanjšati določeno količino 
gramoza ali pa dobavo sploh ukiniti. 

Vse izlicitirane dobave morajo biti izvršene naj-
kesneje do dne 31. avgusta 1928. 

Dražitelji morajo predložiti licitacijski komisiji 
dokaz, da so vplačali predpisano kavcijo, in potrdilo 
davčnega urada, da so poravnali vse zapadle davke. 

Kavcija se polaga po predpisih člena 88. zakona 
o državnem računovodstvu pri davčnem uradu od 
dne, ko se objavi ta razglas, do začetka licitacije. 

Natančni pogoji dobave so na vpogled pri grad
beni sekciji v Mariboru vsak dan od 8. do 12. ure. 

Gradbena sekcija v Mariboru, 
dne 9. januarja 1928. 

Razpis. 

122 2—1 

Podpisani urad razpisuje po § 8. službenega pra
vilnika za zdravnike-uradnike osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev na svojem zobnem ambulato-
riju v Ljubljani mesto z d r a v n i k a - u r a d n i k a 
I. plačilnega razreda, 1. stopnje, specialista za zob
no zdravništvo, z letno pJačo 27.600 Din in pripada
jočimi družinskimi dokladami. 

Pogoje za razpisano mesto določa zgoraj ome
njeni službeni pravilnik. 

Svojeročno spisane prošnje je treba opremiti s 
potrebnimi dokumenti, kakor to zahteva § 9. službe
nega pravilnika. Poleg običajnega zdravniškega iz
pričevala je treba priložiti izpričevalo, izdano po 
državnem ali drugem javnem dispanzerju, odnosno 
zdravniku specialistu za tuberkulozo, s katerim se 
potrjuje, da je bil prosilec vsestranski pregledan in 
da ne boluje za tuberkulozo. 

Prošnje naj se vlože pri podpisanem uradu v 
Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 20, do vštetega dne 

14. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 
ob dvanajstih. Pozneje došle in nezadostno oprem
ljene prošnje se ne bodo vpoštovale. Na zavihku 
prošnje je treba označiti gorenjo opravilno številko. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani, 

dne 12. januarja 1928. 

Št. 192Д1. 
Razpis dobav. 

Razpisujeta se nastopni dobavi: 
1.) dveh čeljustnih plošč za kamenodrobee iz 

litega jekla (natančnejši pogoji z nariskom se dobi
vajo pri podpisani direkciji); 

2.) 250 m3 sejanega dolomitnega peska (največje 
zrno 5 mm), 200 m3 čistega vodnega peska (največje 
zrno 5 mm) in 150 m3 vodnega peska (glena) (naj
večje zrno 3 mm). 

Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 24. j a 
n u a r j a 1 9 2 8. ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 9. januarja 1928. 

Št 108. 123 
Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava 130 m3 jamskega lesa. 
Ponudbe naj se vlože do dne 2 1 . j a n u a r j a 

1 9 2 8 . 
Več pri podpisani direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Zabukovci 
(pošta Griže), 

dne 9. januarja 1928. 

133 Objava. 
Po sklepu deželnega kot trgovinskega sodišča v 

Ljubljani z dne 31. decembra 1927., opr. št. Firm. 
1707, se je izbrisala v trgovinskem registru tega 
sodišča firma: Trgovska banka, d. d. v Ljubljani,, 
ker so je združila z Ljubljansko kreditno banko. 

Zato pozivljemo p. n. delničarje Trgovske banke, 
d. d. v Ljubljani, naj predlože svoje delnice pri bla
gajnah Ljubljanske; kreditne banke v Ljubljani in 
njenih podružnic v Brežicah, Celju, Črnomlju, 
Kranju, Mariboru, Novem mestu, Ptuju, na Rakeku, 
odnosno v Slovenjgradcu, d a s e j i m p o d y e 
d e l n i c i T r g o v s k e b a n k e , d. d. v L j u b 
l j a n i , s k u p o n o m i z z a l e t a 1 9 2 6 . z a 
m e n j a t a p o d o l o č i l i h f u z i j s k e p o g o d 
b e z d n e 11. f e b r u a r j a 1 9 2 7. z a e n o d e l 
n i c o L j u b l j a n s k o k r e d i t n e b a n k e v 
L j u b l j a n i s k u p o n o m i z z a l e t a 1 9 2 7 . 

V L j u b l j a n i , dne 10. januarja 1928. 
Upravni svet 

Ljubljanske kreditne banke. 

i» Občni zbor 
Filharmonične družbe v Ljubljani 

se bo vršil v soboto dne 2 1 . j a n u a r j a 1 9 2 8 . 
ob 18. uri v pevski dvorani Glasbene Matice v Ljub

ljani, Vegova ulica št. 7, s tem 
d n e v n i m r e d o m : 

Otvoritev po predsedniku, tajniško poročilo, bla
gajniško poročilo, poročilo pregledovaJcev računov, 
določitev sprejemnine, ustanovnine in članarine, vo
litve novega odbora, slučajnosti. 

Odbor Filharmonične družbe v Ljubljani. 

129 3-1 Poziv upnikom. 
S l o v e n s k a h r a n i l n i c a i n p o s o j i l 

n i c a v O s i l n i c i , registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo, je prešla v likvidacijo. 

Upniki naj ji priglase terjatve. 
Za načelništvo: Alojzij Vertnik s. r. 

134 Prek l ic . 

Podpisani Jakob Ogrinc, posestnik na Grahovem 
št. 42 pri Cerknici nad Rakekom, sedaj bivajoč v 
Ameriki, izjavljam, da nisem plačfik za dolgove, ki 
bi jih napravila moja žena Marija Ogrinc, rojena 
Bencina, in da tudi nima od mene pooblastila, pro
dajati moje premičnine. Vsakdo, ki bi kupil mojo 
premičnino od nje, mi jo bo moral torej vrniti. 

Jakob Ogrinc s. r. 

OdfoTorni urednik: Anton Fnntek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambroži« v Ljubljana. 
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Poštnina plačana v gotovini. A П 
6. V Ljubljani, dne 18. januarja 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
* 

ljubljanske in mariborske oblasti. 
V e e b i n a t 

Zahvala Njenega Veličanstva kraljice za čestitke ob rojstnem 
dnevu. 

Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 
13. Navodila za zbiranje statističnih podatkov o gibanju 

zunanje trgovine. 
14. Odločba o tari za sladkor iz tar. št. 110., točke 1. b) 

in c), in točke 2. uvozne carinske tarife. 
15. Pojasnilo o uvoznem ocarinjanju praženega slada in 

karamelovega slada. 
16. Naredba o prodajanju malodimnega lovskega smodnika. 
17. Odločba, s katero se ukinja uredba o učiteljskih disci

plinskih sodiščih z dne 3. oktobra 1927. 

18. Popravek k zakonu o trgovinski in plovitveni pogodbi 
med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Nemčijo 
z dne 6. oktobra 1927. 

19. Popravek k pravilniku o pomožnem osebju državnih 
prometnih naprav v resortu ministrstva za promet. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi oblastnega odbora mariborske oblasti. 
Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 20. Tarifna 

obvestila. — Razne objave. 

Zahvala Njenega Veličanstva kraljice 
za čestitke ob rojstnem dnevu.* 

Njeno Veličanstvo kraljica je prejela ob rojstnem 
dnevu — dne 9. t. m. — od vseh strani, is države 
in iz inozemstva, čestitke, v katerih se izražajo tople 
želje za ereco in slavo Njeno, Njegovega Veličan
stva kralja, Njegovega kraljevskega Visočanstva in 
kraljevskega doma. 

Po Najvišjem naročilu izreka predsednik ministr
skega sveta po tej poti zahvalo vsem onim, ki so 
poslali pri tej priliki Njenemu Veličanstvu kraljici 
svoje čestitke. 

Iz kabineta ministrskega sveta v Beogradu, 
dne 10. januarja 1928.; P. M. br. 59. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
i Slovenaca", 

Številka 5 z dne 6. januarja 1928.: 
Objava generalne direkcije davkov a dne 10. de

cembra 1927.: «Humano društvo ,Siroče'» v Beo
gradu je oproščeno plačevanja takse iz tar. post. 1. 
taksne tarife za vse vloge in prošnje, ki jih pošilja 
državnim oblastvom, razen v civilnih pravdah. 

Številka 6 z dne 9. januarja 1928.: 
Objava generalnega inspektorata ministrstva za 

finance z dne 16. decembra 1927.: Z valutami sme 
poslovati Petar K o č o v i ć v Tetovu. 

Številka 8 z dne 11. januarja .1928.: 
Odlok ministra za pošto in telegraf z dne 27. de

cembra 1927.: Začasni pripravnik v 6. skupini II. ka
tegorije Ivan T o n j a pri podružnici poštne hranil
nice v Ljubljani je z dnem 2. decembra 1927. potrjen 
za stalnega uslužbenca v 5. skupini П. kategorije in 
z istim dnem preveden s 1. stopnje na 2. stopnjo 
osnovne plače. 

Številka 9/1 z dne 12. januarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 12. de

cembra 1927.: Minister za notranje posle se pooblar 
šča, da sme predložiti narodni skupščini predlog za
kona o državljanstvu kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 12. de
cembra 1927.: Predsednik ministrskega sveta in mi
nister za notranje posle ee pooblašča, da sme pred
ložiti narodni skupščini predlog zakona o posesti in 
nošenju orožja. 

Številka 10 z dne 13. januarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne bi. de

cembra 1927.: Iz 3. skupine I. kategorije v 2. skupino 
I. kategorije je pomaknjen dr. Jovan H a d ž i , redni 
profesor na filozofski fakulteti univerze v Ljubljani. 

Odlok predsednika ministrskega sveta, ministra 
za notranje posle, z dne 17. decembra 1927.: Preme
ščen jo po službeni potrebi Fran V e r b i č, tajnik 
v 7. skupini I. kategorije, od ministrstva za notranje 
posle k velikemu županu v Ljubljani v isti skupini 
iste kategorije. 

Odlok generalnega direktorja poštne hranilnice 
z dno 26. decembra 1927.: Prevedena sta (prevedene 
so) pri podružnici poštne hranilnice ' v Ljubljani: 
Leopold B r e g ar, upravnik prometa 'v 1. skupini 
II. kategorije, s 7. na 8. stopnjo osnovne plače 
(z dnem 2. novembra 1927.); Stana B o r š t n i k , 
poštnohranilnična uradnica v 3. skupini П. katego
rije, s 4. na 5. stopnjo' osnovne plače (ž dnem 13. no
vembra 1927.); Marija F a b j a n č i č , računovod-
kinja v 3. skupini 411. kategorije, s 3. na 4. stopnjo 
osnovne plače (z dnem 27. novembra 1927.); Marija 
O b l a k , računovodkinja v 3. skupini Ш. kategorije, 
z 2. na' 3. stopnjo osnovne plače (z dnem 13. julija 
1927.); Anton R a n t a š a, zvaničnik v 1. skupini, z 
8. na 9. stopnjo osnovne plače (z dnem 13. septem
bra 1927.). ' 

Uredbe osrednje vlade. 
13. 

Na podstavi člena 273. carinskega zakona pred-
pisujem. ta-le N a v o d ü a 

za zbiranje statističnih podatkov 
o gibanju zunanje trgovine.* 

I. Statistična prijava. 
1.) Za vse blago, ki prestopi mejo kraljevine, da 

se uvozi, izvozi ali provozi, se mora priložiti ca
rinski deklaraciji statistična prijava s potrebnimi 
ipodatki za trgovinsko statistiko. 

Da se dobi točna trgovinska bilanca kraljevine, 
se mora statistično zabeležiti popolnoma ves trgo
vinski promet z inozemstvom: ob uvozu vse blago, 
ki ga plača inozemstvu država ali plačajo poedinci, 
ob izvozu vse blago, ki ga plača inozemstvo nam. 

2.) Statističnih prijav je osmero: uvozna; izrvoz-
na; provozna; za uvoz blaga zaradi predelave, ob
delave, dodelave ali poprave; za izvoz blaga zaradi 
obdelave, dodelave ali poprave; za uvoz domačega 
blaga, ki se vrača po obdelavi, dodelavi ali popravi; 
za izvoz tujega blaga, ki se vrača po predelavi, ob
delavi, dodelavi ali popravi; in za uvoz domačega 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 11. januarja 1928., št. 8. 

* «Službene Novine kraljevine STba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 30. decembra Ì927., St. 297/LXXXIV. 

blaga, ki se vrača iz inozemstva neprodano. Pri 
poštno-carinskem prometu služi za statistično pri
javo triplikat deklaracije. 

3.) Glede na drugi odstavek točke 1.) se ne 
predlaga statistična prijava: 

a) za blago, zaseženo pri izvoznem tihotapstvu; 
b) za blago, s katerim se postopa po členu 9-, 

točkah 2.), 3.), 4.), 7.), 8.), 9.), 10.), 11.), 13.), 14.), 
16.), 17.), 19.), 20.), 22.), 23.), 25.), 26.), 28.) in 30.), 
kakor tudi — če se vrne v določenem roku — po 
členu 10. v predlogu zakona o obči carinski tarifi, 
potem po členih 82., 109. in 140. carinskega zatona. 
Za blago, s katerim se postopa po členu 9., točki 12.), 
v predlogu zakona o obči carinski' tarifi, mora pred
ložiti carinarnica uradoma statistične prijave; toda 
ker to blago ne spada v statistiko specialno zunanje 
trgovine, se mora na dotični statistični prijavi vidno 
zapisati, da se uvaža blago po členu 9., točki 12.), 
v predlogu zakona o obči carinski tarifi. Za blago, 
ki se uvaža po členu 9., točkah 18.) in 21.), v pred
logu zakona o obči carinski tarifi, se mora; pred
ložiti statistična prijava; v njej je treba označiti 
trgovmski naziv blaga in vidno, zabeležiti, da se je 
uvozilo blago prosto carine. Za blago, ki ве uvaža 
in izvaža po členu 9., točki 23.), v predlogu zakona 
o obči carinski tarifi in po členu 5. carinskega za> 
kona, torej za vse ono blago, ki ga uvažajo in iz
važajo dvovlastniki, in za blago obmejnega prometa 
ni treba predlagati statistične prijave, ampak cari
narnice morajo .predložiti o njem vsak mesec gene
ralni direkciji za statistični oddelek posebna poro
čila s podatki, ki se zahtevajo za statistično prijavo; 

c) za blago, čigar uvoz, izvoz in provoz je pre
povedan in s katerim se postopa po členu 46. carin
skega zale ona; 

č) za blago, ki se spravlja po členu 68. carin
skega zakona v shranišča. Za tako. blago se pred
laga statistična prijava ob uvoznem ocarinjanju, in 
sicer uvozna statistična prijava. Če se ivrača to 
blago v inozemstvo kot neprodano, ee predloži pro
vozna statistična prijava (uvoz — provoz); 

d) za blago, s katerim se postopa po poslednjem 
stavku drugega odstavka v členu 121. carinskega! 
zakona, če se dokaže, da je bilo ob prevozu po ele
mentarnem dogodku pokvarjeno ali uničeno. 

4.) Kjer je treba predložiti statistično prijavo, 
se ne sme brez nje carinski posel ne začeti ne iz
vršiti. 

П. Izpolnjevanje statistične prijave. 
1.) Kdor predloži carinsko deklaracijo, predloži 

obenem statistično prijavo. Ob uradnem ocarinjanju 
izpolnjujejo statistično prijavo carinski organi 

2.) Statistična prijava se predlaga samo v enem 
izvodu. 

Statistične prijave služijo samo statistiki; za 
davčne namene se ne smejo uporabljati. Po stati
stični uporabi se uničijo. 

3.) Statistična prijava se mora izpolniti po carin
ski deklaraciji, ki jo je treba napisati po imeno
vanju blaga; v carinski tarifi. Toda če se odredi, da 

ТШш:, 
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ee mora oznamenovati uvoz ali izvoz nekaterih 
predmetov statistično posebe, se statistična prijava 
ne izpolni po imenovanju blaga v carinski tarifi, 
ampak po imenovanju, ki ga predpiše za te primere 
generalna direkcija carin, da se statistika o zunanji 
trgovini specializira. 

Zlasti je treba izpolniti carinsko številko, od
stavek in pododstavek popolnoma, točno in raz
ločno tako, da je razvidno že iz tarifne številke, 
kakšno blago se je ocarinilo. 

Količina blaga, v deklaraciji se prijavlja v meri 
in tako, kakor se mora po zakonu ocariniti. Ce pa 
se ocarinja blago po kosu ali v kubičnem metru, se 
mora označiti v statistični prijavi tudi v kilogramih, 
tako da se vidi pri vsakem blagu, uvoženem ali iz
voženem, tudi teža blaga; n. pr. 

18 kosov 100 m3 

250 kg 152.500 kg. 
4.) Za vojni material, ki ga uvaža država, je 

treba vselej prav tako predložiti statistično prijavo, 
vendar pa brez natančnejšega oznamenila. Tu se 
mora v statistični prijavi samo označiti: «Vojni ma
terial, odlok C. br. . . . z dne 192 . .». 

5.) Kot izvorna dežela blaga se mora ozname
novati dežela, kjer se proizvaja dotično blago (dr
žava, dominij, kolonija). 

Kot namembna dežela se mora oznamenovati ona 
dežela, v katero se blago pošilja .zaradi porabe. 

Ce se dežela proizvajanja ali porabo ne more 
določiti dovolj natančno, se izkaže najbolj oddaljena 
znana dežela, skozi katero se je blago moralo ali 
se mora prevoziti, ali pa oni evropski kraj, čez 
katerega dohaja ali odhaja, z dodatkom «provoz» 
(n. pr. «Reka — provoz», «Trst — provoz», «Solun 
— provoz», «Dunaj — provoz» itd.). 

Posebno je treba paziti na to, da se vselej vpi
šeta točna namembna in izvorna dežela» Če prijavi 
izvoznik v statistični prijavi izvestno deželo kot 
namembno deželo, a pozneje iz kakršnihkoli vzro
kov proda blago v porabo drugi deželi, mora to 
izmeno namembe naknadno in v najkrajšem času 
prijaviti carinarnici, pri kateri je blago izvozil; ca
rinarnica pa mora ta naknadni popravek namembne 
dežele takoj priobčiti generalni direkciji carin za 
statistični oddelek. Prav to velja tudi ob uvozu, 
če izreče uvoznik naknadno, da je netočno prijavil 
izvorno deželo. 

Ce je bilò blago, namenjeno za uvoz v našo 
državo, pred uvozom izpopolnjeno v drugi deželi, 
ne pa v deželi, kjer je bilo prvotno izdelano, se 
mora smatrati dežela izpopolnitve za. deželo pro
izvajanja. 

Ob provozu ni treba poizvedovati po deželah 
proizvajanja in porabe, ampak za taki se smatrata 
deželi izvora ali namembe, navedeni v carinskih 
spremnicah, 

6.) Vrednost blaga se mora prijavljati v novča-
ničnem dinarju, pri čemerne pretvarjajo tuje valute 
in zlato po borznem tečaju, in sicer: 

A. Ob u v o z u . 
a) Ce je bilo blago kupljeno v inozemstvu,- t-e 

mora prijaviti njegova dejanska kupna cena v ino
zemstvu po računu z dodatkom vseh stroškov do 
naše meje (t. j . stroškov za vklad, komisije, za
varovalnine in voznih stroškov). Carina in ostale 
davščine, ki se pobirajo pri naših carinarnicah, po
temtakem ne spadajo v vrednost uvoženega blaga. 

b) Ce pa uvoženo blago ni bilo kupljeno v ino
zemstvu, nego se je poslalo ali prineslo, da se v 
•državi šele proda, je treba prijaviti kot trgovinsko 
vrednost blaga njegovo ceno v namembnem kraju 

•naše države po odbitku voznih stroškov in zavaro
valnine od naše meje do namembnega ктаја. 

Razen tega se predpisuje za ugotovitev vred
nosti ob uvozu še to-le: 

Kjer je v carinski deklaraciji več imenovanj, 
se morajo dopolnilni stroški (stroški za vklad, vozni 
stroški itd.) sorazmerno porazdeliti točno po vred
nostih blaga glede na dotična imenovanja.^ 

Ce se deklarantu izjemoma dopusti ocarinitev 
brez računa po razpisu C. br. 55.569/20, odredi ca
rinarnica obenem odbor, ki naj oceni vrednost 
blaga; v ta odbor spadajo: uradniki, ki naj izvrše 
ocarinitev, in deklarant, ki jim mora dati vsa po
trebna pojasnila, če pa nima pogojev za to, drug 
carinski posrednik ali trgovec iz dotične trgovinske 
grane, ki ga mora deklarant privesti Ta odbor 
mora overoviti ali popraviti prijavljeno vrednost 
in to potrditi pod vrednostjo s svojimi podpisi. 

Ce se pri poštno-carinskem prometu ne pošlje 
račun, a smatrajo carinski uradniki vrednost, ozna
čeno v carinski deklaraciji, za netočno, se ustanovi 

za ocenitev vrednosti odbor, v katerega spada po
leg dotičnih uradnikov še en carinski revizor. Ta 
odbor zahteva potrebna pojasnila o vrednosti blaga 
pri najbližjih gospodarskih napravah ali strokovnih 
krogih, določi po tem vrednost blaga ter jo overovi 
kakor zgoraj. 

B. O b iz v o zu. 
a) Ce je blago že prodano inozemstvu, je treba 

prijaviti ceno njegove efektivne prodaje z dodat
kom stroškov za vklad, komisijo in voznih stroškov 
do meje kakor tudi izvozne carine in ostalih dav
ščin, ki jih mora blago plačati našim carinarnicam. 

b) Ce pa naj se blago, ki se izvaža, šele proda 
v inozemstvu, se mora prijaviti kot njegova trgo
vinska vrednost cena tega blaga v kraju, kjer se 
odpošilja v inozemstvo; pri tem se dodado tej ceni 
vozni stroški in zavarovalnina do naše meje kakor 
tudi izvozna carina in ostale davščine, ki jih mora 
plačati blago ob izvozu iz naše države. 

c) Carinski uradniki morajo biti poučeni o cenah 
naših izvoznih predmetov; prav tako morajo skr
beti, da poznajo tudi cene uvoznega blaga. Ce po
dvomijo o prijavljeni vrednosti blaga, morajo za
htevati obvestilo o tem po najkrajši poti od gospo
darskih naprav in strokovnih krogov. 

7.) Poleg količine, vrednosti, namembe in izvora 
blaga je treba v statistični prijavi vidno označiti 
pot, po kateri je prispelo blago k dotični carinar
nici. To pot, t. j . način transportiranja, se mora 
oznamenovati na troje načinov: suha pot, vodna pot 
in zračna pot. Podatki o načinu transportiranja se 
izpolnjujejo glede na prevozna sredstva, s.katerimi 
se blago prevaža; vpoštevati pa se mora samo način 
transportiranja na našem ozemlju. Ce je prišlo blago 
nekaj po vodni, nekaj pa po suhi ali zračni poti, 
se smatra za transportirano na oni način, po ka
terem je prevozilo večji del poti, seveda na našem 
ozemlju. Dokler se ne natisnejo novi obrazci stati
stičnih prijav z razpredelki za način, po katerem se 
transportira blago, naj se uporabljajo v ta namen 
za sedaj stari obrazci statističnih prijav, in sicer 
tako, da se vpiše v razpredelek za izwior ali na-
membo blaga vselej tudi način, po katerem se je 
blago transportiralo. 

8.) Da se morejo vsak čas preizkusiti vsi sta
tistični podatki, ki se nanašajo na uvozno, izvozno 
ali provozno blago, in da se more voditi tudi sta
tistika zunanje trgovine po poedinih carinarnicah, 
morajo pritisniti carinarnice v vsakem oddelku sta
tistične prijave za imenovanjem blaga, in sicer v 
razpredelek «Vrednost' blaga» (Vrednost robe), svoj 
pečat, da se lahko ugotovi tudi potem, ko so se 
statistične prijave v statističnem oddelku generalne 
direkcije carin že razrezale, pri kateri carinarnici 
je bilo to blago prijavljeno. , 

9.) Za blago, ocarinjeno po malih beležnicah, iz
pisujejo carinski organi iz toh beležnic potrebne 
podatke po obrazcu dotične statistične prijave. 

10.) Za blago, s katerim se postopa po členu 43. 
carinskega zakona, se izpolni statistična prijava 
naknadno, ko se carinski spor reši pri carinskem 
svetu. 

11.) Ko se izvrši retaksacija blaga, ee pred
ložena statistična prijava vrne, če se to sme zgoditi; 
drugače pa se predloži nova in se stara uniči. 

12.) Ce se carinsko-poštni paketi ne sprejmejo 
in se vrnejo carinarnici, mora carinarnica dotične 
triplikate deklaracij izločiti in uničiti, ko se blago 
vrne v inozemstvo. 

Ce so se dotični triplikati že poslali statistič
nemu oddelku, mora sestaviti in poslati carinarnica 
na podstavi ustreznih unikatov za prejšnji mesec 
oddelku izpiske statističnih prijav o carinsko-pošt-
nem blagu, vrnjenem v inozemstvo, in sicer po obraz
cu uvozne statistične prijave z dodatkom nad za-
glavjem: «Vrnjeno uvozno carinsko-poštno blago» 
(Vraćena uvozna carinsko-poštanska roba). 

Podobne izpiske mora sestaviti carinarnica tudi 
za vse domače blago, poslano v poštnih paketih, 
ki se vrne iz inozemstva kot neprodano ali nespre-
jeto, in sicer po obrazcu izvozne statistične prijave 
z dostavkom nad zaglavjem: «Vrnjeno domače 
blago» (Vraćena domaća roba). Za ostalo domače 
blago, ki se vrne iz inozemstva neprodano, se pred
loži posebna statistična prijava, ki je ustanovljena 
v ta namen. 

13.) Za blago, ki se je prijavilo izvestni cari
narnici, a se po členu 68. carinskega zakona pošlje 
v ocarinitev drugi carinarnici, se izpolni statistična 
prijava pri tej drugi carinarnici. 

14.) Za blago, ki se prijavi za uvoz, a se izvozi po 
členu 67. carinskega zakona pred ocarinitvijo ali po 
njej, ni treba predlagati izvozne statistične prijave, 
uvozna statistična prijava pa se mora uničiti... 

Podobno je treba postopati tudi z blagom, Id se 
prijavi po členih 95., 96. in 106. carinskega zakona 
za izvoz, a se ne izvozi; namreč: Izvozna statistična 
prijava se uniči, uvozna pa se ne predloži, ker v 
obeh primerih ni bilo mednarodnega prometa. 

15.) Za blago, uvoženo na negotovo prodajo 
(členi 72. do 78. carinskega zakona), in za blago, ki 
se izvozi začasno (členi 98. do 101. carinskega za
kona), se predloži naknadno statistična prijava, če 
se blaga niti količkaj ne vrne v predpisanem roku, 

16.) Za blago, zaseženo pri uvoznem tihotapstvu, 
se predloži uvozna statistična prijava, ko se blago 
proda. Ce se uvozno ali izvozno tihotapsko blago ni 
moglo prodati, a se je s preiskavo dognala količina 
in kakovost blaga, se predloži statistična prijava, 
ko je spor dokončan pri carinskem svetu. 

17.) Za blago, 8 katerim se p.ostopa po členu 97. 
carinskega zakona, se predloži izvozna statistična 
prijava pri oni carinarnici, ki ga je prvotno ocari-
nila. Ce ee po izpremenjeni namembi blago po čle
nu 106. carinskega zakona obdrži v državi, в& mora 
statistična prijava uničiti. 

18.) Za blago, ki mu je rok ležanja potekel in ki 
se postopa z njim po členih 128., 135. in 137. carin
skega zakona, se izpolni statistična prijava, in 
sicer: uvozna, če je blago uvozno in če ostane v 
državi; izvozna, če je blago izvozno, če se ocarini 
za izvoz in se resnično izvozi, drugače na 

19.) Za provozno blago, ki potuje v izaprtih vo
zovih (vagonih) ali v posebnih tovorkih, se mora 
izpolniti statistična prijava, če se postopa z njim 
po členih 112. do 115. carinskega zakona, na pod
stavi spremnice in deklaracije. 

Provozne prijave sprejemajo, pripravljajo in po
šiljajo vstopne carinarnice. 

20.) Za blago, ki se uvaža v našo državo zaradi 
predelave, obdelave, dodelave ali poprave, za blago, 
ki se izvaža iz naše države po predelavi, dodelavi, 
obdelavi ali popravi, in za blago, ki se uvaža iz 
inozemstva po izvršeni dodelavi, obdelavi ali po
pravi, se predlagajo posebne statistične prijave,, v 
katerih je treba poleg ostalih podatkov točno ozna
čiti, na kaj se nanaša dotični primer, t. j . ali gre 
za predelavo, dodelavo, obdelavo ali popravo blaga. 
Ce se tako blago izvozi po izvršeni predelavi, do
delavi, obdelavi ali popravi, kakor tudi če se uvozi 
po izvršeni obdelavi, dodelavi ali popravi, ee..mora 
izkazati kot vrednost blaga v statistični prijavi 
samo oni presežek vrednosti, ki ga je dobilo blago 
zbog izvršene predelave, obdelave, dodelave ali po
prave, in sicer tako, kakor je predpisano v drugem 
odstavku člena 11. v predlogu zakona o obči carin
ski tarifi. 

Sedanji obrazci statističnih prijav za izvoz blaga 
zaradi dodelave, obdelave ali poprave in obrazci za 
uvoz blaga po izvršeni dodelavi, obdelavi ali po
pravi se morajo, dokler se ne natisnejo novi obrazci, 
popraviti tako, da se prečrtajo v njih zagilavju be
sede: «Priprava in predelava» (Preprava i prerada)^ 
ker po členu 11. v predlogu zakona o obči carinski 
tarifi izvoz zaradi priprave in predelave in tudi-
uvoz po pripravi in predelavi nista dovoljena. Prav 
tako je treba prečrtati v ostalih omenjenih obrazcih 
besedo «Priprava» (Preprava), ker je odveč in je 
ne omenja člen 11. v predlogu zakona o obči carin
ski tarifi. 

O blagu, za katero se je že prej izdalo dovolilo 
za izvoz zaradi obdelave, dodelave ali poprave ali 
za uvoz zaradi predelave, obdelave, dodelave ali po
prave, se mora, kolikor in za kolikor se še ni uvtf-
zilo ali izvozilo do dne 1. januarja 1928., predložiti 
dotična statistična prijava. 

21.) Za blago in živali, ki se uvozijo kot vojna1 

odškodnina, se mora postavljati nad zaglavje stati
stične prijave označba «Vojna odškodnina» (Ratna 
odšteta). 

Te statistične prijave se morajo zbirati ločeno, 
ker. se podatki iz njih ne jemljejo v uvozno sta
tistiko. 

O blagu in živalih, ki se prejmejo kot vojna od
škodnina, mora sestaviti statistični oddelek posebno 
statistiko. 

22.) Ker je proizvajanje in trgovanje z opijem 
pod kontrolo Društva narodov, je treba v statistič
nih prijavah za vsako pošiljko (izvoz) opija vpisati 
še te-le podatke: datum izvoza, izvoznikovo ime 
kakor tudi ime in stanovališče tujega kupca, ki se 
mu opij pošilja. 

23.) Vse carinarnice in njih oddelki v morskih 
lukah morajo sestaviti koncem vsakega meseca ве-
znamek blaga s podatki o vrsti blaga; blago mora 
biti prijavljeno po oddelkih carinske tarife (glej sta
tistični pregled zunanje trgovine za prvo poluletje 
1927.), o količini in vrednosti blaga, ki se je v do-
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43 Letnik X. 

Pri 
1 

tar. št. 

2. 

4. 

7, 
7. 

8, 1. 

9,.l. 

9, 
12, 
13, 

tično morsko luko uvozilo in s» poslalo iz nje v 
ocarinitev carinarnici v notranjščini, kakor tuđi 
onega blaga, ki se je izvozilo iz dotičnih morskih 
luk, toda se je ocarinilo pri carinarnici v notranj
ščini. Prav tako morata ravnati tudi carinarnica v 
Gjevgjeliji glede našega uvoza in izvoza skozi Solun 
in carinarnica na Rakeku glede našega uvoza in 
izvoza skozi Trst. Te seznamke z ostalimi statistič
nimi prijavami vred pošiljajo carinarnice in njih 
oddelki (v morskih lukah) po poteku vsakega me
seca generalni direkciji carin za statistični oddelek. 
Za blago, ki ga ocarinjajo te carinarnice same, ni 
treba predlagati omenjenega seznamka. 

III. Specializacija statistike. 
Da bi statistika naše zunanje trgovine ustrezala 

potrebam našega gospodarstva, se odreja, da se 
molrajo iz skupnih tarifnih imenovanj izločiti in 
posebe prijavljati v statističnih prijavah ti-le pred
meti: 

A. O b u v o z u. 
Prijaviti se morajo posebe: 
Pšenica. 
Rž. 
Pira. 
Ječmen. 
Oves. 
Proso. 
Karfijola. 
Paradižnik. 
Čebula. 
Česen. 
Arpadžik. 
Debeli fižol. 
Drobni' fižol. 
Debeli fižol. 
Drobni fižol. 
Paradižnik. 
Korintsko grozdje. 
Jabolka." 
Hruške. 
Kutine. 
Marelice. 
Breskve. 
Žafran. 
Poper. 
Lovorovo zrnje in listje. 
ßalep. 
Rfcpica. 
Kitajska oljnata redkev. 
Bukov žir. 
Semenje: sezamovo, 

makovo, 
buč je. 

Bombaževo semenje. 
Janež. 
Kumin. 
Koriander. 
Seme: lucerke, 

rdeče detelje. 
Semena sladkorno pese. 
Seno. 
Slama. 
Konopljena vlakna. 

1. in 2. Sladkorna pesa. 
Laminarij (morsko zelje). 
Rafija. 
Rižja slama. 
Mezgi in njih žrebeta. 
Voli. 
Biki. 
Koze in kozli. 
Ovce in ovni. 
Janjci in kozliči. 
Kokoši. 
iPure. 
Gosi in race. 
Meso: konjsko, presno, 

goveje, presno, 
ovčje in kozje, presno, 
goveje, nasoljeno ali v razsolu, 
ovčje in kozje, nasoljeno ali -v 

razsolu, 
svinjsko, nasoljeno ali v razsolu. 

Meso: goveje, 
ovčjo in kozje, ' 
svinjsko. 

Divjačina: dlakasta, 
pernata. 

Slanina. 
Salo. 
Klobase. 
Salame. 
Jajca domače perutnine. 
Svinjska mast. 

29, 1. 
29, 3. 

30. 

31, 2. 

31, 
32. 

33, 1. 

33, 3. 
37. 

38. 
42, 
43. 

61. 
52, 1. 

53. 

54. 
56. 

58, l .a) 

58, 1. b) 

59. 

60, 1. in 2. 

61, 2. 

63, 
66. 

Pri tar. št. 
74. 

80. 

86. Г. 

90, 1. 

93, l .a) 

93, 1. c) 

94. 

100, 2. 
103, 1. 

104, 5. 
108, l . in 2. 

109. 
110, l .a) 
110, 1. c) 
134, 2. in 3. 
136, 3.b) 
143, 2. 

147, 1. 

147, 2. a) 
149. 

151, l . in 2. 
154, 1. 
155, l . in 2. 

158, 3. 
159. 

163. 
165. 

160, 3. 
171, 1. in 2. 
172. 

178. 

190, 1, in 2. 

201, 1. 

Prijaviti se morajo' posebe: 
Kokoni: sirovi, 

suhi. 
Čreva: svinjska, 

konjska in oslovska, 
goveja. 

Suhe ribe: slaniki, 
jegulje, 
trske (polenovke). 

Nasoljene ribe: jegulje, 
slaniki, 
rusi. 

Divjačina: dlakasta, 
pernata. 

' 

Stavbni' les, neobdelan, samo razrezan 
ali prežagan, preko 20 cm v premeru: 
listnatega drevja; 
iglastega drevja. 

Nepredelan, samo razrezan ali 
gan, izpod 20 cm v premeru. 

Razžagan, v vseh dimenzijah: a) 
niški pragi. 

Les: za tlakovanje, 
za jadrnike, 
za vesla, 
za doge, 
za obroče. 

Protje za pletenje. 
Terpentin. 
Moka: pšenična, 

koruzna. 
Laneno olje. 
iSkrob: iz riža, / 

iz krompirja, 
iz pšenice, 
iz koruze, 

ostali, 
Guma iz škroba. 
Salepova moka. 

preža-

želez-

Sladkor: rumeni sirovi v kristalih, 
beli v kristalih. 

Kakaova masa. 
Kaškavalj. 
Sardine v olju. 
Tuni v olju. 
Kaolin. 
Samot. 
Veronska barvilna prst. 
Apnenec. 
Granit. 
Bazalt. 
Karborund. 
Magnezit. . 
Barit. 
Stroncianit, 
Celestin. 
Fluorit. 
Bavksitov cement. 
Azbest: sirovi, 

zmleti. 
Hrizolit: sirovi, 

zmleti. 
Dragi kameni. 
Rude: železove; 

manganove; 
bromove; 
kositrove; • 
bakrove; 
svinčeve; 
cinkove; 
živosrebrne; 
nikljeve; 
kobaltove; 
pirit; 
arzenove; 
bismutove; 
antimonove; 
molibdenove; 
volframove; 
vanadijeve. 

Rjavi premog. 
Nafta, sirova, črna, in neprečiščena. 
Asfalt, zmlet in nezmlet. 
Parafinovi in bituminozni skrilavci. 
Naftalin in antracen. 
Fenol in derivati. 
Nitrobencol. 
Anilinovo olje. / 
Parafinovö inastilo, vazelin in 

linovo mastilo. 
vaae-

Amonijev plin, stisnjen (komprimiran), 
tekoči amoniak. 

Amonijev sulfat. 
Amonijev hlorid (salmiak). 
Amonijev karbonat. 

Pri tar. št. 
204. 
205. 
206. 

207, 1. 
207, 2. 

208. 

209. 

210. 

211, 1. 

212 3. 
212 4. 
212^ 5. 
212, 6. 

212, 7. 

213. 

214, 2. 

214, 4. 

215, 2. 
219. 
220. 

222. 

223, 1. 

225, 3. 

228, 2. 

229. 
280. 
233, 1. 
234, 1. 
234, 2. 

240, 8. 
255. 

262. 

Prijaviti se morajo posebe: 
Brom in bromove soli. 
Kovinski arzen. 
Ferociankalij. 
Ferociannàtrij. 
Fericiankalij. 
Fericiannatrij. 
Kalijev hipermanganat. 
Kalijev manganat. 
Ciankalij in ciannatrij. 
Soli hromove kisline. 
Kalijev bihromat. 
Kalijev hromat. 
Natrijev bihromat. 
Natrijev hromat. 
Amoniakovi galuni, kristalizirani. 
Hromovi galuni. 
Amoniakovi galuni. 
Barijev oksid in hidroksid in stroncijem 

oksid. 
Barijev superoksid in natrijev super-

oksid. 
Aluminijev hidroksid (umetna1 glina). 
Manganovi oksidi. 
Zmesi za lošč in email, pepel od svinca, 

in kositra. 
Magnezijev hlorid in sulfat. 
Barijev hlorid. 
Hromov in manganov hlorid in man

ganov borat. 
Magnezijev karbonat in oksid. 
Kalcijev karbonat. 
Kalcijev sulfat. 
Kalcijev fosfat. 
Stroncijev karbonat in hlorid in barijev 

karbonat in sulfat. 
Barijev in stroncijev nitrat. 
Natrijev nitrat, umeten, 
Amonijev nitrat. 
Natrijev bikarbonat. 
Natrijev hidrat. 
Natrijev sulfat 
Natrijev bisulfat in kalijev sulfat in 

bisulfat. 
Natrijev in kalcijev bisulfat in hidro-

sulfat. 
Natrijev 6ilikat v trdem stanju. 
Natrijev silikat v tekočem stanju. 
Kalijev silikat v trdem stanju. 
Kalijev silikat v tekočem stanju. 
Natrijev in kalijev hlorat. 
Barijev hlorat. 
Natrijev in kalijev tiosulfat. 
Natrijev fosfat. 
Hlor, stisnjen (komprimiran). 
Hlorovo apno. 
Ш or ova vođa. 
Žveplov ogljik in žveplov vodik. 
Žveplov hlor. 
Ogljikova kislina, stisnjena (kompri-

mirana). 
Okljikova kislina, tekoča. 
Žveplenasta kislina, stisnjena (kompri

mirana) in tekoča. 
Bakrova galica. 
Kalcijev karbid. 
Kisik. 
Vodik.' 
Kalijev sulfat. 
Kalijev bisulfat. 
Stroncijev hlorat. • 
perhlorati. 
Limonova kislina. 
Vinska kislina. 
Lepi (kleji): za mizarje, 

za čevljarje. 
Morfin in njegove soli. 
Kofein in njegove soli. 
Papaverin in njegove soli. 
Pantohon in njegove soli. 
Domopon. 
Hloroform. 
Kvebraho. 
Siriščni izvlečki (ekstrakti). 
Serumi in cepiva. 
Obliži: na platnu, 

na svili, 
na papirju. 

Pariško in berlinsko modrilo 
Metilov alkohol (lesni cvet). 
Aceton. 
Patoka (fuzelna olja). 
Naravni fosfati, tuđi zmleti. 

/ 
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J». 
Pri tar. 
263. 

št. Prijaviti sc morajo posebe: 
Kostna moka-
Moka iz foaforitov. 
Thomasova žlindra ali moka. 
Amonijev nitrat, pripravljen kot raz

strelilo. 
274, l.,2.,3. 

in 4. 

275, l.,2.,3. 
in 4. 

Bombaževa preja, 
mercerizirana. 

enonitna (enovita). 

276, 1-, 2. 
in 3. 

277, 1., 2. 

Bombaževa preja, .dvonitna ali več-
nitna (dvojnata ali na več streme-
nov), mercerizirana. 

Bombaževa preja za nadrobno prodajo, 
mercerizirana. 

in 8. 

279, 1. 

280,2. 
280, 8. 

284. 

288, i . 
288, 2. 
293, 1. in 2. 
294, 1. in 2. 
296, 2. 
304. 

319. 2. a) 
319, 8. 
324, 
339, l . in 2. 
346, 2. 

356, 1. 

356, 2. 
356, 3. in 4. 
370, 2. 
870, 3.a) 
870, S.b) 
380, 1. c) 
889. 

407, 1. 

411, 1. 
415, 2. a) 

Gladke tkanine: sirove; 
beljene; 
barvane; 
tiskane. 

Petinet. 
Ostale podobne tkanine. 
Bombaževe nogavice, pletene. 
Bombaževe rokavice, pletene. 
Rokavice, trikotske. 
Koščeni gumbi za perilo. 
Sukneni gumbi za obleko. 
Sirova juta. 
Odpadki od jute. 
Preja iz jute. 
Preja iz jute. 
Tkanine iz jute. 
Gonilni jermeni. 
Uzde. 
Podproge. 
Cevi. 
Volnene nogavice, pletene. 
Volnene rokavice, pletene. 
Volneni trakovi. 
Gumbi za moško obleko. 
Gumene podloge. 
Gumene hlačice za otroke. 
Ovratnice. 
Perilo. 
Obleka. 
Perilo. 
Svetlo usnje. 
Teletina (boks) vseh vrst. 
Kozje usnje (ševro). 
Usnjeni gumbi. 
Gumeni obroči za kolesa na 

bilih. 
Metle: brezove; 

iz sirka. 
Glavniki in kopče. 
Gumbi. 
Glavniki. 
Корбе za obleko. 

418, l.a),/5) Glavniki in kopče. 
433, 3. 

434. 
440. 

Vrata, in okna. 
Lesene hiše in njih deli. 
Gumbi. 
Podplati. 

Pri 
536, 

538, 

540, 

tar. št. 
3.b) 

l .a) 

l .a) 

540, 2. 

546, 1. in 2. 

547. 
550. 

552, 1. 

554. 
559, 1. in 2. 
562, 2. 

562, 3. 
572, 1., 2. 

in 8. 

583, 
583, 
585, 

44 . 

Prijaviti se morajo posebe: 
Železo: neobdelano, toplo valjano; 

obdelano, toplo valjano; 
neobdelano, hladno valjano. 

Žica: valjana; 
izvlečena. 

Tračnice: težke do vštetih 12 kg na 
dolžinski meter; 

težke od 12 do 21-2 kg na 
dolžinski meter. 

Skretnice, 
Signali. 
Železniški pragi. 
Lopate. 
Motike. 
Kovnice. 
Kose. 
Noži in škarje za obrezovanje dreves, 

grmovja, rož, trte in za striženje ovac. 
Plugi. 
Plužna. 
Brane. 
Vijaki in njih matice vsake vrste. 
Žične vrvi. 
Posode: pocinkane; 

pokositrene. 
Posode, emailirane. 

Žepni nožičL 
Kuhinjski noži. 
Britve. 
Kokile. 
Valjarji za valjanje paličastega železa. 
Vžigalniki v kilogramih in kosih. 
Igle lasnice. 
Kopče za obleko. 
Igle varnice. 
Verižice za plašče. 

586, 1., 2. 
in 3. 

623, 2. in 3 
624. 

avtomo-

444. 

445, 1. a) 
445, l .b) 

454, 2. 

Plavalni pasovi. 
Zamaški 
Ovojni papir: negladek in nebarvan; 

gladek in barvan; 
na eni strani gladek. 

Papir za tiskanje na rotacijskem stroju 
Papir: satiniran; 

poklejen; 
nepoklejen. 

Papir, napojen s parafinovim oljem, 
voskom, glicerinom in podobnimi 
snovmi. 

Pergament'in pergamentni papir. 
Modri papir. 
Reagcnčni papir. 

635. 

638, 
645, 

Vžigalniki v kilogramih in kosih. 
Vžigalniki v kilogramih in kosih. 
Molibden in feromolibden. 
Volfram. 
Ferovolfram. 
Vanadij. 
Ferovanadij. 
Mangan. 
Hrom. 
Kobalt. 
Cerovo železo. 
Vinogradniške brizgalnice in škropil

nice. 
2. in 3. Vžigalniki v kilogramih in kosih. 
1., 2. 

in 8. 

648. 
649. 
653, 2. 

Gumbi za ovratnike. 
Gumbi za naročke (manšete). 
Lokomotive in zalogovniki (tenderji). 
Traktorji. 
Stroji za žetev. 
Stroji za kopanje. 
Kosilnice. 
Sejalnice. 
Trijerji. 
Separatoci in centrifuge. 
Druge priprave za mlekarstvo. 
Jarmeniki. 
Krožne žage. 

477, U 2. 
in 3. 

479, l .a) 
479, 2. a) 

494, 1. in 2. 
521, 1. a) 
527. 

536, 1. 

536, 2. 
536, 3. a) 

Sljuda. 
Plošče iz marmorja. 
Plošče iz marmorja. 
Plošče iz alabastra. 
Opeke. 
Steklenice za pivo. 
Zlato. 
Platina. 
Srebro. 
Feromangan. 
Ferosilicij. 
Jeklo, sirovo. 
Plemenito in specialno jeklo y ploščah 

in palicah. 
Železo v ploščah. 

i v kilogramih in kosih. 

653, 8. 

654, 1. 

679, 1., 2. 
in 8. 

in 
680,1., 2., 3. 

in 4. 
Če obseza številka carinske tarife samo dva 

razna predmeta, a je samo eden izmed teh pred
metov naveden v gorenjem seznamku, je treba, 
kadar se izvozi ali uvozi ta drugi predmet, ime
noma prijaviti tudi njega, ne pa da bi se vpisalo 
celotno tarifno imenovanje, ker bi bilo drugače ne
jasno, kateri predmet se je resnično uvozil ali iz
vozu; n. pr.: Pri tar. št. 163., 3., je treba prijaviti 
ločeno ne samo rjavi premog, nego tudi lignit. Ce 
obseza tarifna številka troje ali več raznih pred
metov, a so v gorenjem seznamku navedeni vsi ti 
predmeti razen enega, je treba iz istega vzroka, 
ko se uvozi ali izvozi ta neomenjeni predmet, lo
čeno prijaviti tudi njega; n. pr.: Pri tar. št. 156. je 
treba prijaviti ločeno ne samo stroncianit, celestin 
in fluorit, ampak tudi bavksit. Ce pa obseza tarifra 
številka troje ali več raznih predmetov, a.je odrejeno, 
da je treba ločeno prijaviti samo enega ali dva teh 
predmetov, se mora vpisati, ko se uvozijo ali izvo
zijo oni ostali predmeti, celotno imenovanje ter do
dati beseda «Ostalo», ker je samo tako jasno, da v 
tem primeru ni bil uvožen ali izvožen oni predmet, 
ki ga je treba posebe izkazati v statistiki 

Letnik X. 
Д Ob i z v o z u . 

Izvoz se mora prijavljati v statističnih prijavah 
po uvozni carinski tarifi in statistika izvoza se mora 
voditi po uvozni carinski tarifi. Toda. ob izvozu 
mora biti specializacija popolna. Zato se morajo ob 
izvozu v statističnih prijavah ločeno prijavljati ne 
samo predmeti, navedeni v prednjem seznamku pod 
*A. Ob uvozu», ampak vsak izvozni predmet je 
treba prijaviti imenoma po njegovem trgovinskem 
ali tehničnem nazivu z drugimi potrebnimi podatki 
Torej ne sme biti v izvoznih statističnih prijavah 
vpisano imenovanje, ki obseza več predmetov ali 
več vrst (izdelkov) enega predmeta; n. pr.: Vsak 
izdelek iz lesa je treba prijavita posebe ter označiti 
iz kakšne vrste lesa je narejen, kakor: Doge za sode 
iz brastovine. 

Poleg predmetov, navedenih v prednjem, se
znamku, je treba v statističnih prijavah ločeno pri
javljati vse one predmete ali vrste poedinega pred
meta, ki so bile izločene iz občega tarifnega imeno
vanja z odločbami ministrskega sveta C. br. 29.294/ 
/25, 43.811/25 in 26.900/26 (pogodba z Italijo, Av
strijo in Anglijo) kakor tudi z zakonom o trgovin
ski in plovitveni pogodbi z Nemčijo z dne 0. okto
bra 1927., kolikor niso ti predmeti v prednjem se
znamku še bolj specializirani, kakor n. pr. pri tarifni 
št. 206. Potemtakem je treba v statističnih prijavah 
tudi ločeno prijavljati vsak oni predmet, ki je ome
njen v tarifnem imenovanju, toda je zanj s trgo
vinsko pogodbo ali z odločbo ministrskega sveta 
carina znižana, kakor tudi vsak oni predmet, ki ni 
omenjen v tarifnem imenovanju, toda je po trgo
vinski pogodbi omenjen in izločen iz dotičnega ta
rifnega imenovanja. Prav tako je treba v statistič
nih prijavah ločeno prijavljati vse one predmete, ki 
se pozneje po novem zakonu ali novi odločbi izločijo 
iz občih tarifnih imenovanj, seveda od dne, ko stopi 
dotični zakon ali dotična odločba v veljavo. Tako 
se da ugotoviti, kolik jo bil uvoz vsakega pogod
benega predmeta iz dotične države. 

Vkljub takemu načinu, po katerem se prijavljata 
uvoz in izvoz omenjenih predmetov, je treba vselej 
v statistični prijavi poleg omenjenega ločenega ime
novanja teh predmetov razločno zapisati številko, 
odstavek in pododstavek carinske tarifo. 

Vse zgoraj omenjene tarifne številke, odstavke 
in pododstavke kakor tudi zgoraj omenjene pred
mete naj carinski uslužbenci takoj pripišejo in naj 
strogo pazijo, da se bodo prijavljali odslej ti pred
meti v statističnih prijavah vedno ločeno. 

IV. Obrazci statističnih prijav. 

1.) Poedine vrste statističnih prijav je treba upo
rabljati samo za posel, za katerega so ustanovljene. 
V redkih izjemnih primerih se sme ena vrsta sta
tistične prijave uporabiti tudi za drug posel; n. pr.: 
Uvozna statistična prijava se sme uporabiti tudi za 
izvoz, toda takrat je treba na njej prenarediti na
slov tako, da se jasno vidi, da se je uporabila ta 
uvozna prijava za izvozno statistiko. 

2.) Obrazce statističnih prijav prodajajo carinar
nice po ceni, ki je označena na njih. 

Ob uradni ocarinitvi plača deklarant statistično 
prijavo obenem s carinskimi deklaracijami. 

3.) Za izpisovanje statističnih podatkov iz malih 
beležnic in spremnic (kjer se ne predlagajo carinske 
deklaracije), mora uporabljati carinarnica obrazce 
dotične prijave, in sicer večje. V en obrazec se vpi
šejo podatki iz več priznanic ali spremnic zapore
doma, tako da se obrazci popolnoma ukoristijo. 

Blagajnik sestavi za vsak mesec referat o po
rabljeni količini in vrednosti statističnih obrazcev, 
da se razknjižijo v knjigi uradnih publikacij. 

V. Urejanje in pošiljanje statističnih prijav. 

1.) Koncem' meseca se urede statistične prijave 
po svojih vrstah glede na red carinskih deklaracij; 
pri tem dobi vsaka prijava svojo zaporedno šte
vilko. Ob izpisu iz malih beležnic in provoznih 
spremnic je treba postaviti namesto številke dekla
racije številke dotičnih malih priznanic ali provoznih 
spremnic, in sicer tako-le: S. Izv. št. 1—10 (knjiga 
L); S. Uv. št. 20—25 (knjiga ПХ); Pr. š t 1—5. 

2.) Statistične prijave se morajo poslati generalni 
direkciji carin (za statistični oddelek) najkesneje do 
5. dne prihodnjega za minuli mesec. Vendar pa po
šiljajo poštne carinarnice in carinsko-poštne oddelki 
svoje podatke šele 11. dne prihodnjega meseca, da 
je lahko mogoče izločiti in uničiti triplikaté vrnje
nega blaga (glej II., točko 12.). 

Spremno pismo se glasi: 
Pošiljajo se statistični podatki za mesec 

192 .*., in sicer: 
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I. Uvoznih prijav: 
1.) navadnih , 
2.) poštnih , t 

3.) iz naslova vojne Škode , 
4.) za vojni material 

II. Izvoznih: 
1.) navadnih , 
2.) poštnih 

ГП. Za pripravljalni promet: 
1.) uvoznih , 
2.) izvoznih 

IV. Za vrnjeno domače blago 
V. Provoznih 

V I Uporabljenih za službeno izpisovanje podat
kov, in eicer: 

1.) uvoznih po . . . par Dm . . ., 
2.) izvoznih » . . . » » • • -, 
3.) provoznih » . . . » » • • •, 

skupaj Din . . . 
Nedovršene in nevplačane deklaracije (po kon-

trolnikih): 
1 Uvozne: št 

BL Izvozne: št 
Ш. Provozne: št 
Prijave, uničene po točkah 11.), 14.) in 17.): 

a) uvozne: . . . . . . . 
b) izvozne: , 
e) poštne: 

Statistične prijave se morajo zložiti v tri glavne 
skupine (uvoz, izvoz in provoz), toda podskupine se 

'morajo pridružiti vsaka svoji skupini v posebnem 
zavoje. ; 

3.) Statistični oddelek potrdi carinarnicam vred
nost porabljenih statističnih obrazcev. Ko carinar
nica prejme to potrdilo, vknjiži referat, pripravljen 
za razknjižbo, v odobreni vrednosti. 

VI. Statistika carinskih dohodkov. 

Poleg teh navodil ostane za carinsko statistiko 
v veljavi samo še razpis C. br. 43.507 z dne 10. sep
tembra 1925., s katerim je bil predpisan način, kako 
se vodi statistika carinskih dohodkov. Vsi ostali raz
pisi se ukinjajo, in sicer razpisi: C. br. 1 z dne 1. ja
nuarja 1924.; C. br. 8381 z dne 23. februarja 1924.; 
C br. 34.603 z dno 17. julija 1926.; C. br. 55.106 z 
dne 22. decembra 1926.; C. br. 55.107 z dne 22. de
cembra 1926.; C. br. 56.068 z dne 29. decembra 1926. 
in C. br. 4031 z dne 2. februarja 1927. 

Vn. Kazni. 

Dosedanja praksa je pokazala, da se statistični 
podatki o naši zunanji trgovini, ki so jih zbrale cari
narnice, dokaj razlikujejo od statističnih podatkov 
o zunanji trgovini drugih držav, s katerimi trguje
mo. To kaže, da carinarnice, ne da bi dovolj pazile 
na veliko važnost statistike o zunanji trgovini, ne 
preizkušajo zadosti točnosti poedinih podatkov; v 
predloženih statističnih prijavah. 

Zategadelj odrejam vsem carinarnicam in carin
skim uslužbencem iznova, naj pazijo na pravilno 
poslovanje ob zbiranju statističnih podatkov o zu
nanji trgovini, kakor je to predpisano в temi na
vodili 

Za vsak nepravilni in netočni postopek se morajo 
kaznovati carinski uslužbenci, kolikor so za to od
govorni, po zakonu o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih. Upravniki carinarnic morajo 
strogo paziti na to. Deklaranti in carinski posred
niki ве morajo kaznovati za vsak postopek, ki bi bil 
po teh navodilih nepravilen in netočen, po carin
skem zakonu, odnosno po pravilniku o carinskih 
posrednikih. 

V B e o g r a d u , dne 27.decembra 1927.; 
O. br. 62.397. 

Namestnik ministra za finance, 
minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Spano s.r. 

14. 
Odločba o tari za sladkor iz tar. St. 110., 
točke 1* b) in c), in točke 2. uvozne ca

rinske tarife.* 
Na podstavi pooblastitve iz člena 7. v predlogu 

zakona o obči carinski tarifi sem odločil po zasli
šanju carinskega sveta: 

Za sladkor iz tar. št. 110., točke l.b) in c), in 
točke 2. uvozne carinske tarife se odbijajo te-le 
stopnje tare: 

v lesenih zabojih, čebričkih in sodih . . 1 0 % . 
v košarah, koših in vrčih &%', 
v balah, vrečah, mehovih in okvirih . . 0*8 %. 
S tem se izpreminja stopnja tare, določena pri 

tar. št. 110., točki 1. b) in c), in točki 2. uvozne ca
rinske tarife z odločbo C. br. 29.297 z dne 20. junija 
1925. 

Ta odločba stopi v veljavo v petih dneh po raz
glasitvi v «Službenih Novinah». 

V B e o g r a d u , dne 31. decembra 1927.; 
C. br. 53.249. 

Namestnik ministra za finance, 
minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Spano s.r. 

1 5 . 
Pojasnilo o uvoznem ocarinjanju praže-

nega slada in karamelovega slada.* 
S komentarjem k tar. št. 26. stare carinske tarife 

je določeno, da se mora prazen slad, tudi če se 
uvaža za pivovaTske potrebe, redno ocarinjati po 
tar. št. 26., karamelov slad pa po tar. št. 6. uvozne 
carinske tarife. Vkljub temu komentarskemu pojas
nilu pa se je dogajalo, da se karamelov slad ni oca-
rinjal po tar. št. 6., nego po tar. št. 26. uvozne carin
ske tarife. Da carinarnice ne bi še nadalje postopale 
tako, odrejam, da se morajo kar najstrože ravnati 
po teh komentarnih odredbah; za razpoznavanje, kaj 
naj se smatra za karamelov in tako zvani patentni 
slad in kaj je prazen slad in ječmen, pa dajem na 
podstavi člena 23. v predlogu zakona o obči carin
ski tarifi in po zaslišanju carinskega sveta to-lo po
jasnilo: 

Za karamelov in patentni slad se smatra oni 
slad, ki je samo karameliziran, zaradi česar so zrna 
na površini rumenordečkaste barve; njih močnati 
del je iste barve, lom steklast in okus sladkoben. 

Za prazen slad in prazen ječmen se smatrata oni 
slad in oni ječmen, ki sta popolnoma pražena, zaradi 
česar imajo zrna ne samo na površini, ampak tudi 
v močnatem delu barvo pražene kave do popolnoma 
črne barve, okusa pa so nekoliko grenkega. 

V B e o g r a d u , dne 31. decembra 1927.; 
C. br. 53.250. 

Namestnik ministra za finance, 
minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Spano s. r. 

16. 
Naredba o prodajanju malodimnega lov

skega smodnika.* 
Ker izdeluje sedaj tvornica za smodnik v Obili-

ćevu malodimni lovski smodnik v zadostnih koli
činah in zato, da bi se potrošniki tega smodnika tudi 
v bolj oddaljenih krajinah naše države laže oskrbo
vali z njim, izpreminjam svojo prejšnjo naredbo 
A. B. br. 15.248 z dne 20. novembra 1927., objav
ljeno v «Službenem Vojnem Listu» št. 44 in v «Služ
benih Novinah» št. 248 iz leta 1927.,** ter odrejam: 

Odslej naj prodajajo ta smodnik vsem potroš
nikom z največjim vkladom enega kilograma poleg 
vojnega skladišča Dunavske divizijske oblasti tudi 
vojna skladišča L, П. in Ш. armijske oblasti, vojna 
skladišča Jadranske, Osiješke, Savske, Dravske in 
Moravske divizijske oblasti in upTava artilerijskega 
tehničnega zavoda. 

Kadar se bo izdeloval ta smodnik v še večjih 
količinah, ga bodo prodajala, če bo treba, tudi ostala 
vojna skladišča, ki se sedaj bavijo s prodajanjem 
črnih smodnikov. 

Prej določena cena temu smodniku (160 Din za 
kilogram) ostane še nadalje v veljavi. 

V B e o g r a d u , dne 8.januarja 1928.; 
A. B. br. 68. 

Minister za vojsko in mornarnico, 
častni adjutant Njegovega Veličanstva kralja, 

armi jeki general: 
Stevan S. Hadžić s.r. 

17. 
Odločba, s katero se ukinja uredba o 
učiteljskih disciplinskih sodiščih z dne 

3. oktobra 1927.* 
Uredba o učiteljskih disciplinskih sodiščih z dne 

3. oktobra 1927.,** ki je stopila v veljavo dne 
25. oktobra 1927., se zaradi ogromnih administra
tivnih težkoč glede ustanovitve in poslovanja teh 
disciplinskih sodišč niti do danes ni mogla uporab
ljati, ker ni moglo dati ministrstvo pravde navzlic 
ponovni zahtevi še do danes sodnikov za predsed
nike in njih namestnike disciplinskih sodišč in ker je 
vrhu tega treba pravnikov za disciplinske tožitelje 
in zapisnikarje; pri tem se zahtevajo za poslovanje 
teh disciplinskih sodišč veliki materialni izdatki, e 
katerimi ministrstvo ne razpolaga, veliko predmetov 
učiteljskih kaznivih dejanj pa je vendar že več me
secev nerešenih. — Vpoštevaje mnogoštevilne uči
teljske resolucije, izražene na njih zborovanjih, skup
ščinah in kongresih, da bi se učiteljstvo glede disci
plinskih sodišč ne izločilo od ostalih uradnikov, od
rejam na podstavi vsega tega, kar je zgoraj raz
loženo, in na podstavi člena 147. finančnega zakona 
za leto 1927./1928.: 

Uredba o učiteljskih disciplinskih sodiščih z dne 
3. oktobra 1927. s e r a z v e l j a . v l j a z i dostavkom, 
da je zoper učitelje in učiteljice osnovnih in meščan
skih šol v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev 
še nadalje uporabljati odredbe, ki so veljale do iz
daje te uredbe in ki so navedene v členu 27. uredbe 
o učiteljskih disciplinskih sodiščih z dne 15. aprila 
1927.*** 

To stanje mora trajati do dne 1. aprila 1928., ko 
se s pooblastitvijo v finančnem zakonu reši vpra
šanje, ali spadajo tudi učitelji in učiteljice osnovnih 
in meščanskih šol pod obče odredbe ö kaznih iz za
kona o civilnih uradnikih. 

Zaradi boljše garancije, da se bodo izdajali od
loki o kaznih zoper učitelje in učiteljice pravilno 
po teži storjenega kaznivega dejanja, se ustanovi 
za to dobo pri ministrstvu za prosveto odbor iz 
štirih članov, ki ga bodo sestavljali: načelnik od
delka za osnovni pouk kot predsednik, pravni refe
rent, en referent kot strokovni drug in en predstav
nik «Učiteljskega Udruženja» v Beogradu. 

V B e o g r a d u , dne 4. januarja 1928.; 
O. N. br. 1414. ,,. . . D„o*«.. 

Minister za prosveto: 
dr. K. Kumanudi s.r. 

18. 
Popravek k zakonu o trgovinski in 
plovitveni pogodbi med kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev in Nem

čijo z dne 6. oktobra 1927. 
V tarifi B. k temu zakonu (Uradni list z dne 

12. januarja 1928., št. 6/4) je treba postaviti prf 
tar. št.: Iz 280 pod točko 2. b) namesto zneska 350 
znesek 560 dinarjev. 

Tik za to tarifno številko naj se postavi pomo
toma izpuščeno besedilo: 

Iz 317: Volnene tkanine, razen posebe imeno
vanih, ki so težke na 1 m2: 

2. nad 500 ,g do 700 g 230 
3. nad 300 g do 500g 280 
4. 300 g in manj 350 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 12. januarja 1928., St. 9Д. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 12. januarja 1928., š t 9/1. 

** Uradni list 113 z dne 7. novembra 1927., 
str. 770. 

19. 
Popravki k pravilniku o pomožnem osebju 
državnih prometnih naprav v resortu mini

strstva za promet. 
V tem pravilniku (Uradni list z dne 14. januarja 

1928., š t 11/5) naj se izvrše nastopni popravki: 
Druga vrsta člena 23. naj se glasi pravilno: «ве 

sme sprejeti izjemoma tudi oni, ki ni dovršil obrta». 
Prvi odstavek člena 25. naj se glasi: «Delovni 

čas za obrtnike in ostale telesne delavce znaša na 
delovni dan 8 ur, ob sobotah 7 ur, efektivno brez, 
ur za odmor.» 

V drugem odstavku člena 26. naj stoji v peti 
vrsti namesto: «kakor bi trajalo» pravilno: «tako 
da traja». 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 12. januarja 1928., št. 9Д. 

** Uradni list z dne 22. oktobra 1927., št. 432/108. 
*** Uradni list z dne 30. aprila 1927., št. 191/47. 
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Razglasi osrednje vlade. 

Natečaj za sodne poročnike in admini
strativne podporočnike sodne stroke.* 

Na podstavi člena 54. zakona o ustroju vojske 
in mornarnice in odločbe gospoda ministra za vojsko 
in mornarnico S. br. 194 z dne 4. januarja 1928. 
sprejme ministrstvo za vojsko in mornarnico iz civil
nega prebivalstva 10 kandinatov za aktivno sodne 
poročnike in 5 kandidatov za administrativne pod
poročnike sodne stroke. 

Kandidati morajo izpolnjevati te-Ie pogoje: 
a) Za sodnega poročnika: 
1.) Biti morajo državljani kraljevine Srbov, Hr

vatov in Slovencev. 
2.) Biti morajo diplomirani pravniki. 
3.) Odslužiti so morali rok v stalnem kadru. 
4.) Biti ne smejo starejši od 35 let. 
5.) Biti morajo dobrega vedenja. 
6.) Biti morajo zdravi in za državno službo spo

sobni, kar se ugotovi s komisijskim pregledom. 
b) Za administrativnega podporočnika sodne 

stroke: 
1.) Biti morajo državljani kraljevine Srbov, Hr

vatov in Slovencev. 
2.) Dovršiti so morali najmanj nižjo gimnazijo in 

imeti morajo enoletno prakso v sodni ali policijski 
(politični) službi ali pa morajo biti absolvirani prav
niki 

3.) Odslužiti so morali rok v stalnem kadru. 
4.) Biti ne smejo starejši od 30 let. 
5.) Biti morajo dobrega vedenja. 
6.) Biti morajo zdravi in za državno službo spo

sobni, kar se ugotovi s komisijskim pregledom. 
Kandidati za obe skupini morajo dokazati pred 

sprejemno komisijo, da poznajo zadosti naslednjo 
tvarino: 

1.) Ustavo kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev. 

2.) Vojaški kazenski zakonik. 
3.) Kazenski zakonik. 
4.) Zakonik o postopanju voja&kih sodišč, pri 

kaznivih dejanjih. 
5.) Zakon o ustroju vojaških sodišč. 
6.) Zakon o vojaško-disciplinskem sodišču. 
7.) Zakon o ustroju vojske in mornarnice. 
8.) Uredbo o vojaški disciplini. 
9.) Pravilnik za vojaška sodišča, vojaške držav

ne tožitelje in vojaške preiskovalce. 
10.) Pravilo za službeno dopisovanje pri vojski. 
11.) Uredbo o položajih, prejemkih in oblasti sta-

rejšin pri vojaki. 
Kandidati, ki izpolnjujejo te pogoje, se sprej

mejo v činu sodnega poročnika, odnosno administra
tivnega podporočnika sodne stroke. 

Reflektanti se morajo obrniti na ministrstvo za 
vojsko in mornarnico (sodni oddelek) z redno proš
njo,, ki ji prilože te-le dokumente: 

a) krstni list; b) izpričevalo ali potrdilo o zako
niti zakonski zvezi; c) krstne liste otrok (če jih 
imajo); č) šolsko izpričevalo (diplomo pravne fakul
tete, odnosno gimnazijsko izpričevalo); d) potrdilo 
pristojnega oblastva o državljanstvu; e) potrdilo o 
Času, ki so ga prebili v državni službi, in o vzroku 
prestanka službe, če niso več v službi; f) potrdilo 
pristojnega oblastva, da vobče niso bili v preiskavi 
in da niso bili sodno kaznovani; g) potrdilo o ve
denju in poklicu, izdano pò pristojnem policijskem 
(političnem) oblastvu, odnosno po šefu dotičnega 
urada, če je kandidat v državni službi; h) vojaško 
listino ali potrdilo pristojnega vojaškega oblastva o 
odsluženem stalnem kadru; i) dovolilo pristojnega 
ministra za prestop v resort ministrstva za vojsko in 
mornarnico, če je kandidat v državni službi. 

Vsi zgoraj našteti dokumenti od a) do i) se 
morajo priložiti prošnji v originalu in overovljenem 
prepisu. 

Prijave se sprejemajo do vštetega dne 3 1 . j a -
n u a r j a 1 9 2 8 . 

Kandidati, izbrani po predloženih prijavah in 
dokumentih, se pozovejo naknadno po pristojnem 
oblastvu, naj pridejo pred sprejemno komisijo, da 
se zdravniški pregledajo in definitivno izberejo za 
sprejem. 

Kandidati se izberejo in вргејтејо v sodnem od
delku ministrstva za vojsko in mornarnico. 

Stroške za prihod in povTatek trpe kandidati 
sami; to mora vsak kandidat označiti v prijavi. 

* eShiŽbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 12. januarja 1928., št. 9. 

Prijave • in dokumenti neizbranih kandidatov se 
vrnejo po pristojnih oblastvih. 

Vsi kandidati morajo označiti v prijavah točni 
naslov svojega stanovališča. 

Iz pisarne sodnega oddelka ministrstva za vojsko 
in mornarnico v Beogradu, 

dne 4. januarja 1928.; S. br. 194. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

L. št. 73. 
Gibanje nalezljivih bolezni 

v ljubljanski oblasti 
od dne 1. do dne 7. januar ja 1928. 

Srez 
S 
3 S-53 

5-8 
• § 1 <3> 

3-3 

Skupina tlfaznih bolezni 
Krško . . . 
Laško . . . 
Logatec . . 
Novo mesto 

Skupaj 

3 
4 
7 
1 

15 

. 
, 
1 
. 
1 

, 

. 

. 

Skrlarlnka. — Scarlatina» 
Brežice . . . . 
Kočevje . . . . 
Krško 
Laško 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

Skupaj 

32 
1 

28 
5 
1 
9 
3 
3 

82 

2 
. 
1 
# 

. 
1 
2 
1 

7 

, 
, 
6 

, 
, 
1 
1 

8 

1 

1 1 

16 

33 
1 

23 
5 
1 

10 
4 
3 

Ošpice. — MorbillL 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Novo mesto . . 

Skupaj . 

Davlca. 

11 
2 
1 

14 

6 
. 
. 
6 

, 
2 
1 
3 

, 17 

Dlphteria et Croup. 
Brežice . . . . 
Kastav 
Kranj 
Krško 
LJubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 

Skupaj 

1 
2 

i 
t 
1 
1 
6 

2 

2 
• 1 

5 

, 
1 

1 
, 
t 
. 

2 

1 
• 

. 
2 
, 
. 

3 1 

17 

n. — Erysipelas. 
3 

1 
1 

5 

i 
. 
. 
1 

• 

, 
. 
. 

Razglasi oblastnega odbora 
mariborske oblasti. 

Št. II A 5651/27.. 117 3—3 

Razglas o ofertni licitaciji za dobavo 
gradbenega lesa za popravo lesenega 

mostu čez Dravo pri Dravogradu. 
Podpisani oblastni odbor razpisuje j a v n o p i s -

m e n o l i c i t a c i j o s skrajšanim štirinajstdnevnim 
rokom z a d o b a v o 172-489 m8 d o b r o o b l e -
ž a n e g a m a c e s n o v e g a g r a d b e n e g a l e s a . 

Licitacija se bo vršila v s o b o t o d n e 2 1 . j a 
n u a r j a 1 9 2 8. ob d e s e t i h v sobi št. 22 oblast
nega dvorca v Mariboru, Vrazova ulica št. 5. 

Ponudbe se morajo vložiti najkesneje do dne 
2 1 . j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob pol desetih. 

Popolni razglas o licitaciji je priobčen v Uradnem 
listu 4 z dne 12. januarja 1928. 

Oblastni odbor mariborske oblasti v Mariboru, 
dne 3. januarja 1928. 
Predsednik: dr. Josip Leskovar s. r. 

Prede. 8/28. 
Razpis službe. 

•Pri oblastnem odboru mariborske oblasti se od-
dado nostopne službe: enega upravnega jurista, šti
rih pisarniških uradnikov, treh računskih uradnikov, 
dveh gradbenih inženjerjev, enega arhitekta, šestih 
poduradnikov, treh strojepisnih moči in dveh slug. 

Pravilno kolkovane prošnje, opremljene z vsemi 
prilogami pò uredbi glede službeno pragmatike1 za 
nameščence mariborskega oblastnega odbora, raz
glašeni v Uradnem listu z dne 17. septembra 1927., 
št. 406/96, naj se v.Iože do dne " : = = ' ~ 

10. f o b T u a r j a 1 9 2 8 . 
Vpoštevajo «e samo prosilci, ki imajo popolno 

kvalifikacijo v zmislu navedene uredbe. Prosilci za 
strojepisno službo morajo še poscbe dokazati, da so 
popolnoma vešči slovenski stenografiji, prosilci i& 
poduradniško službo pa popolno znanje strojepisja. 

Prosilcem, katerih prošnje so še nerešene pri ob
lastnem odboru, ni treba vlagati novih prošenj, am
pak zadošča izjava, za katero sedaj razpisanih služb 
se potezajo. — Osebne intervencije so izključene. 

Oblastni odbor mariborske oblasti v Mariboru, 
dne 10. januarja 1928. 

Brežice . . . . 
Kranj 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 

Skupaj 

Krčevita odrevenelost — Tetano». 
Brežice | 1 | . | . | . 

V Ljubljani, dne 12. januarja 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Mayer s. r. 

Vet.br. 44. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

od dne 2. do dne 8. januarja 1928. 
O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i g o v e d i h : 
Kastav: Kastav (Jelovičani, Saršoni in Sroki po 

P a s j a s t e k l i n a . 

Litija: Zagorje (Zagorje 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Aartiče (Artiče, Dolenja vas in Zgornji 

Obrez po 1 dvorec). Krško: Krško (Leskovec 1 dvo
rec). Laško: Trbovlje (Knezdol 2 dvorca). Ljub
ljana, okolica: Medvode (Zbilje 6 dvorcev in Zgornja 
Senica 2 dvorca). Ljubljana, mesto: Ljubljana, mesto 
1 dvorec. 

V L j u b l j a n i , dne 11. januarja 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
oblastni veterinarski referent Paulin s.r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. A IV—420 ex 1928. 

Razglas o tem, da se morajo vse devize 
ponuditi Narodni banki v nakup. 

Gospod minister za finance je odredil pod 
I. br. 27.281 z dne 26. decembra 1927.: 

•1.) Pooblaščene banke morajo ponuditi Narodni 
banki v odkup c e l o t n i znesek deviz, ki jih prej
mejo iz inozemstva z naročilom za prodajo. Narodna 
banka bo obračunavala ponujene devize tako-le: 
Vs po odkupnem tečaju, 2/3 pa po srednjem borz
nem tečaju. . 

2.) Pooblaščene banke morajo ponuditi Narodni 
banki tudi c e l o t n i znesek p o s o j i l , sklenjenih 
v inozemstvu v tujih valutah, in Narodna banka bo 
obračunavala tudi te devize tako, kakor je določeno 
zgoraj pod točko 1.). 

S to odredbo je izpremenjen dosedanji način od
kupovanja deviz po naročilih za prodajo in od skle
njenih posojil. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 14. januarja 1928. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 

Preds. 1281/18/26—30. 

Razglas. 
Za prvo porotno zasedanje v letu .1928. so ime

novani: 
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I. p r i d e ž e l n e m s o d i š č u v L j u b l j a n i : 
1.) za predsednika: predsednik deželnega sodišča 

Fran R e k a r ; 
2.) za njega namestnike: podpredsednik deželnega 

sodišča Peter K e r š i č, višji deželnosodni svetniki 
Anton M l a d i č , dr. Adolf K a i s e r , Jakob A n t -
1 o g a in Mihael V e h o v a r i n deželnosodni svetniki 
Josip J a n š a , dr. Alojzij G r a d n i * k in dr. Milko 
G a b e r ; 

П. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v C e l j u : 
1.) za predsednika: dvorni svetnik in predsednik 

okrožnega sodišča dr. Josip K o t n i k ; 
2.) za njega namestnike: višja deželnosodna svet

nika dr. Friderik B r a č i č in dr. Ivan P r e m -
s c h a k in deželnosodni svetnik Valentin L e v i c -
n i k ; 
III. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v M a r i b o r u : 

1.) za predsednika: predsednik okrožnega sodišča 
dr. Fran Ž i h e r; 

2.) za njega namestnike:, podpredsednik okrož-
neg sodišča dr. Fran P i c h i er, višji deželnosodni 
svetniki Josip S t e r g e r, dr. Franc P e i 11 e r, 
Fran P o s e g a in Janko G u z e.l j in deželnosodna 
svetnika Oskar D e v in dr. Franc V i d o v i č; 

IV. p r i okrožnem sodišču v Novem m e s t u : 
1.) za predsednika: predsednik okrožnega sodišča 

dr. Jurij P o l e n s ek; 
2.) za njega namestnike: deželnosodni svetniki 

Anton K u d e r, dr. Josip F i s c h i n g e r i n Jakob 
L u z n a r. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 12. januarja 1928. 

Št, 241/1928. 153 
Razglas. 

K r e d i t n a z a d r u g a d e t a j l n i h t r g o v 
c e v v L j u b 1 j a n i, r. z. z o. z., uživa po naredbi 
gospoda ministra za finance z dne 25. decembra 
1923., br. 43.322 (Uradni list z dne 7. januarja 1924., 
št. 3/1), oprostitev od plačevanja taks, navedenih v 
tej naredbi, izza dne 20. januarja 1928. za čas, do
kler veljajo sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 12. januarja 1928. 

152 S 14/27—18. 
Odobritev prisilne poravnave. 

Konkurzna stvar: Franc S t r e s , cvetlicama 
«Palma» v Podčetrtku. 

Potrjuje, se prisilna poravnava, sklenjena dne 
19. decembra 1927. med konkurznim dolžnikom, od
nosno sedaj njegovo zapuščino, ki jo zastopata de
diča Jožef Stres in Uršula Stres, posestnika v Virov-
cah pri Roginski gorci, in njegovimi upniki za 50 % 
njih teTJatev s pripadki do otvoritve konkurza, plač
ljivih v desetih mesečnih obrokih po 5 % konkurzno 
terjatve, počenši s prvim dnem onega meseca, ki 
nastopi po pravnomočni odobritvi poravnave. 

Za točno izvršitev vseh obveznosti jamči Alojzija 
Toplišek, posestnica v Podčetrtku, Jožef Stres in 
Uršula Stres pa jamčita zanje samo z zapuščino 
konkurznega dolžnika. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 4. januarja 1928. 

S 11/26—11. 143 

Na 272. strain tarife naj se uvrste po abecednem, 
redu: 

«Asbestzementplatten 93 —• 
Asbestzementschiefer . . . . . 93 — 
Asbestzementziegel 93 —>. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 24. decembra 1927.; G. D. br. 83.007/27. 

# 
Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko Avstrijo (2). . 
Železniška tarifa za prevoz blaga z dne 1. januarja 

1928. 
Uvedba ugodnosti za železo in jeklo, železno in je
kleno blago Poz. E 5 K. R. od postaje v Donawitzu 
ali Kindbergu do Trsta ali Reke za Izvoz čez morje. 

Vozninski stavki, ki jih je treba uporabljati: 
Veljavni vozninski stavki izjemne tarife 5-D so 

znižani 
a) za 15%, 
b) za 18%, 
c) za 20%, 
k a): če se preda v prevoz v času, dokler velja 

ta ugodnost, količina najmanj 15.000 ton; 
k b): če se preda v prevoz v času, dokler velja 

ta ugodnost, količina najmanj 18.000 ton; 
k c): če se preda v prevoz v času, dokler velja 

ta ugodnost, količina najmanj 20.000 ton 
na navedenih postajah. 

Pogoji, ob katerih se uporablja ugodnost: . 
1.) Pošiljke se morajo predati v prevoz kot sporo

vozno blago in voznina se mora plačati najmanj za 
10.000 kg po tovornem listu in vagonu; obče veljav
ne tarifne odredbe morajo biti izpolnjene. 

2.) PošDjatelj mora izjaviti v tovornem listu, da 
so pošiljke določene' za nadaljnje odpravljanje po 
morju. 

3.) Pošiljke se, morajo natovoriti na ladje v Stirili 
mesecih od dne, ko se je predalo blago v prevoz na 
postaji v Donawitzu ali Kindbergu. 

4.) Prošnje za povračilo voznine se morajo pred-
m e n s t o s s d e r T e i 1 fr a c h t s ä t z e bis und l o ž i t i najkesneje do dne 31. marca-1928. kontroli 
ab Zilina auf Grund der in der Rubrik 4 sowie bei dohodkov avstrijskih zveznih železnic na Dunaju. 
dieser Station in der Klammer beigefügten Entfer-1 Prošnjam se morajo priložiti tovorni listi, če je voz

nina nakazana na prejemnika, ali duplikati tovornih 
listov, če se plača voznina ob predaji blaga, kakor 
tudi potrebne listine o natovoritvi nà ladja 

Ugodnost velja od dne 1. januarja 1928. do dne 
31. decembra 1928.; uporablja 'se s povračilom voz
nine. 

2 0 . 
Tarifna obvestila.* 

Dopolnitev lokalne tarife z dne 1. oktobra 1926, 
Na 51. strani naj se postavi v. izvozni tarifi br. 5 

v seznamek postaj, od katerih velja ugodnost za 
prevoz sodarskega lesa, tudi postaja: Zagreb Sava. 

Ta dopolnitev velja od dne 1. februarja 1928. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne *16. novembra 1927.; G. D. br. 74.243/27. 

* 
Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko češkoslovaško (7). 
Popravki k železniški tarifi za prevoz blaga, ki velja 

od dne 1. septembra 1927. 
. Z veljavnostjo od dne 1. januarja 1928. do iz

vedbe po tarifni poti naj se izvrše v zgoraj omenjeni 
tarifi ti-le popravki: 

Na 225. strani tarife naj se uvrsti po abecednem 
redu postaja «čirč» s temi podatki: 

IKI I 219 8 16 Čirč CSI 
| f (Zilina 308 km) 

Pod črto naj se vpiše ta-le pripomba: 
«CSI Im Verkehre mit dieser Station wird der 

Frachtsatz der Schnittariftabelle A durch Z u s a m -

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Rihard Z i m m e r i , trgovec na 

Prevaljah. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 11/26-^1 'o prezadolženčevi imovini, je po § 139. 
k. T. odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Mariboru, 
dne 6. januarja 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
S t 115/28. 1 5 5 

Vabilo na peto sejo skupščine 
delavske zbornice za Slovenijo, 

ki se bo vršila v n e d e l j o d n e 12. f e b r u a r j a 
1 9 2 8 . ob d e v e t i h v zborovalni dvorani mest

nega magistrata v Ljubljani s tem. 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Odobritev zapisnika o zadnji skupščinski seji. 
2.) Poročilo predsednikovo. 
3.) Poročilo tajnikovo. •• : . \ 
4.) Odobritev nakupa in adaptacije poslopja 

bivše osnovne šole za Celjsko okolico. 
5.) Proračun za poslovno leto 1928./1929. 
6) Raznoterosti 

* * * 
Vsi člani skupščine, ki žele, da bi skupščina skle

pala o njih predlogih, jih morajo predložiti pismeno 
upravnemu odboru najpozneje do dne 7. februarja 
1928. 

V L j u b 1 j a n i, đne 17. januarja 1928. 
Predsednik: Melbior Čobal s. r. 

nungon ermittelt, falls sich der für die Entfernungen 
von 474 km und 58 km • g e b r o c h e n gerechnete 
Frachtsatz nicht billiger stellt. Die Berechnung von 
Frachtsätzen geschieht auf Grund der Gebühren-
berechnungetabelle auf Seite 183 dieses Tarifes.» 

• Na 231. strani naj se uvrsti po abecednem redu 
postaja «Liskovec u Frydku» s temi podatki: 
«| O j Liskovec u Frydku . . | II 11911 2 | 2 |» 

Na 236. strani tarife naj se prečrta postaja «Ra-
oTovce» z vsemi podatki. 

Na 238. strani tarife naj se postavi pri postaji z 
nazivom «Svalava» v tretjem stolpcu namesto znaka 
«*» znak «I». 

Na 267. strani tarife naj se postavita v točki 5. b) 
odseka S-I v drugi in peti vrsti za besedo «Triester» 
besedi: «oder Fiumaner»; v točki c) istega odseka 
naj se prečrtajo v prvi vrsti tri poslednje besede in 
naj so vpišejo besede: «oder Fiumaner Zollgebiet». 

Na 358. strani tarife naj se vpiše v dodatku, 
pozicija 27. (Prazni privatni vozovi) pred besedami: 
«Für den Transport dec leeren Privatwagen . . .» 
kot nov odstavek: 

«Die Frachtberechnung für leere Privatwagen 
erfolgt auf dem Verkehrleitungswege». ' 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 24. decembra 1927.; G. D. br. 81:840/27.' 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko češkoslovaško (8). 
Dopolnitve k železniški tarifi za prevoz blaga, 

ki velja od dne 1. septembra 1927. 
Z veljavnostjo od dne 1. januarja 1928. do pre

klica, odnosno do izvedbe po tarifni poti, naj se iz
vrše v navedeni tarifi te-le dopolnitve: 

Na 342. strani tarife naj se vpiše nova izjemna 
tarifa: 

Asbestzement
platten . . ' . . -

9311 Asbestzement- — 15 35-i 35 56 
schiefer 

Asbestzementziegel 

\г generalne direkcije državnih železnic v Beograda, 
dne 24. decembra 1927.; G. D. br. 83.481/27. 

* 
Promet potnikov, prtljage in ekspresnega blaga 

med Severno-Srednjo Evropo in Ofientom. 
Dne 1. januarja 1928. stopi v veljavo nova tarifa 

za direktni promet potnikov in prtljage med posta
jami švedskih, poljskih, nemških, češkoslovaških, 
avstrijskih in madžarskih železnic na eni strani in 
postajami bolgarskih, grških in orientnih železnic 
kakor tudi pristanišči romunske pomorske službe na 
drugi strani. 

S to tarifo se ukinja tarifa za direktno odprav
ljanje potnikov in prtljage med Srednjo Evropo in 
Orientom z dne 15. februarja 1926. z vsemi dodatki 

Obenem stopi v veljavo nova tarifa za direktno 
odpravljanje ekepresnega blaga med postajami šved
skih, nemških, poljskih, češkoslovaških, avstrijskih 
in madžarskih železnic na eni strani in postajami 
bolgarskih, grških», orientnih in anatolskih železnic 
na drugi strani. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 28. decembra 1927.; G. D. br. 84.514/27. 

Št. 35. 148 3—i 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 91o-
venaca» z* dne 31. decembra 1927., št. 298/LXXXV. 

Razglas o licitaciji. 
Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre

vzem tlakovanja in poprave potov do glavne cari
narnice nai Rakeku p r v o j a v n o p i s m e n o 
o f e r t n o l i c i t a c i j o , ki se bo vršila dne 
11. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob 11. uri v sobi št. 17 
gradbene direkcije v Ljubljani. 

Istotam se dobivajo med uradnimi urami potreb
ni podatki,, pojasnila in. ofertni pripomočki proti phv-
čilu napravnih stroškov. 

Ponudbe se morajo glasiti v obliki enotnega po
pusta v odstotkih (tudi z besedami) na vsote odo
brenega proračuna, ki tfnaša 2,150.065 Din (dva mili
jona' sto In petdeset tisoč petinšestdeset dinarjev). 

-.^Љг-љ*-. »ЈЉЖ-ЛЛА»":."*. : . i-V..... 



48 Letnik X. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 
licitaciji v cSlužbenih Novinah» in na razglasni 
deski gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 14. januarja 1928. 

St. 32. 121 3 - 2 

Razpis javne ustne licitacije o dobavi 
gramoza za državne ceste v območju 

gradbene sekcije v Ljubljani. 
Podpisana gradbena sekcija razpisuje j a v n o 

u s t n o l i c i t a c i j o o d o b a v i g r a m o z a za 
d r ž a v n e c e s t e , in sicer za naslednje proge: 

1.) za Ljubeljsko državno cesto, km 0.0 do 15.0, 
v proračun jenem znesku 57.420 Din; 

2.) za Trojansko državno cesto, I. in П. oddelek, 
km 0.8 do 43.3, v proračunjenem znesku 72.070 Din; 

3.) za Tržaško državno cesto, I. oddelek, km 0.0 
do 27.0, v proračunjenem znesku 66.500 Din; 

4.) za Tržaško državno cesto, П. oddelek^ km 27.0 
do 45.45, v proračunjenem znesku 37.290 Din; 

5.) za Zagrebško državno cesto, km 0.0 do 42.0, 
v proračunjenem znesku 74.000 Din. 

Ustna licitacija se bo vršila v pisarni gradbene 
sekcije za vsako cestno progo posebe, in sicer: 

L) za Ljubeljsko državno cesto dne 15. februarja 
ob 10. uri; 

2.) za Trojansko državno cesto, I. in II. oddelek, 
dne 16. februarja ob 10. uri; 

3.) za Tržaško državno cesto, I. oddelek, dne 
17. februarja ob 10. uri; 

4.) za Tržaško državno cesto, П. oddelek, dne 
17. februarja ob 11. uri; 

5.) za Zagrebško državno cesto dne 18. febru
arja ob 10. uri. 

Natančnejši razpis licitacije glej v Uradnem 
listu 4 z dne 12. januarja 1928. 

Gradbena sekcija v Ljubljani, 
dne 7. januarja 1928. 

Pogoji o dobavi gramoza so na vpogled do dne 
licitacije med uradnimi urami v pisarni gradbene 
sekcije v Novem mestu (soba št. 8), kjer se dobivajo 
tudi vsa pojasnila. 

P r e g l e d 
o n a b a v i g r a m o z a za d r ž a v n e c e s t e v 
o b m o č j u g r a d b e n e s e k c i j e v N o v e m 

m e s t u z a l e t o 192 8. 

Nabavišče 

Medvedjek 
j Zidani mostič 

Nemška vas 
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Bršlin 
Cikava 
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230 
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350 
147 
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225 
125 
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150 
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140 
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160 
150 
70 
50 
60 

115 

2 та 

o S 
i" o 

Din 

80 
70 
60 
80 
90 
85 
90 

60 
60 
80 
80 
70 
50 
80 
80 
80 

80 
85 
85 
85 
85 
85 

2 « 
o 2 
S.-S 
CM O) 

?•? 
<л>3 

Din 

5.600 
7.000 

13.800 
12.000 
31.500 
12.495 
12.600 

7.500 
13.500 
10.000 
18.400 
10.500 
12.500 
14.400 
11.200 

14.400 

12.800 
12.750 

5.950 
4.250 
5.1O0 
9.775 

CÖ 

co 

Din 

56cJ 
700 

1.380. 
1.200. 
3.150 
Uòu 
1.260 

750 
1.350. 
ì.ooo! 
1.840, 
1.050 
1.250. 
1.440. 
1.120J 

1.440J 

1 1.280. 
1.2751 

Ò9b! 
429 
5Ш 
978Ì 

St. 321/П. 150 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava Šestih strokovnih inozem

skih časopisov. 
Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesnoje do dno 31. j a 

n u a r j a 1 9 Ž 8 . ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 14. januarja 1928. 

Razne objave. 
1 4 0 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 8. januarja 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 444,031.707-75 
Posojila 1.689,453.971-16 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.072,664.873-70 
Račun začasne zameno 298,832.379-96 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163— 
Saldo raznih računov . . . . . 981,073.982-64 

St. 30. 
Razglas o licitaciji. 

124 3—2 

Podpisana gradbena sekcija razpisuje p r v o 
u s t n o l i c i t a c i j o z a d o b a v o g r a m o z a z a 
T r o j a n s k o d r ž a v n o c e s t o od km 105 do 
km 154.2, ki se bo vršila dne 15. f e b r u a r j a 
19 28. v pisarni gradbene sekcije v Mariboru (pa
lača velikega župana, soba št. 51) s začetkom ob 
10. uri. 

Popolni razglas o licitaciji je bil objavljen y 
Uradnem listu 5 z dne 14. januarja 1928. 

Gradbena sekcija v Mariboru, 
dne 9. januarja 1928. 

Gradbena sekcija v Novem mestu, 
dne 10. januarja 1928. 

122 2—2 Št. 192/П. 

Razpis dobav. 
Razpisujeta se nastopni dobavi: 
1.) dveh čeljustnih plošč" za kamenodrobec iz 

litega jekla (natančnejši pogoji z nariskom se dobi
vajo pri podpisani direkciji); 

2.) 250 m8 sejanega dolomitnega peska (največje 
zrno 5 mm), 200 m8 čistega vodnega peska (največje 
zrno 5 mm) in 150 m8 vodnega peska (glena) (naj
večje zrno 3mm). 

Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 4. j a -
n u a r j a 1 9 2 8 . ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 9. januarja 1928. 

Pasiva. 
Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 

zlatu: od te vplačano . . . . 
Rezervni fond 
Novčanice v tečaju 
Državni račun začasne zamene . . 
Terjatve države po raznih računih 
Razne obveznosti . . . . . . 
Terjatve države za zastavljene do

mene 
Nadavek za .kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 

9.590,789.112-21 

30,000.000— 
10,738.885-57 

5.734,582.3*0— 
298,832.379-96 
238,148.462-15 

1.057,054.011-53 

2.138,877.163— 

83,055.870— 

St. 25. 138 3 - 1 

Razpis o licitaciji za dobavo gramoza. 
Po nalogu gradbene direkcije v Ljubljani z dne 

4. januarja 1928., št. 72, razpisuje gradbena sekcija 
v Novem mestu na podstavi določb zakona o držav
nem računovodstvu z dne 6. marca 1921. in njego
vih izprememb, odnosno dopolnitev, natisnjenih v 
cSlužbenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
j a v n o u s t n o l i c i t a c i j o z a d o b a v o g r a 
ni o z a na progah od km 42 do km 121.658 Zagreb
ške in na progah od km 0.0 do km 29.368 Karlovske 
državne ceste. 

Licitacija se bo vršila v pisarni gradbene sekcije 
v Novem mestu dne 18. f e b r u a r j a 1928. , in 
sicer se začne za proge Zagrebške državne ceste ob 
desetih, za proge Karlovške državne ceste pa ob 
štirinajstih. . 

Dražitelji morajo predložiti licitacijski komisiji še 
veljavno potrdilo davčnega urada o plačanih davkih 
in potrdilo (biagajnično položnico) davčnega urada 
v Novem mestu, da so položili kavcijo v znesku 
10 % proračunjene vsote za vsako progo, za katero 
se mislijo udeležiti licitacije. Kavcijo je položiti po 
določbah člena 88. zakona o državnem računovod
stvu v gotovini, v vrednostnih papirjih ali garan
cijskih pismih. Dražitelji morajo podpisati pred za
četkom licitacije izjavo, da poznajo pogoje za do
bavo gramoza in da brez pridržka pristajajo nanje. 

Dobava gramoza mora biti izvršena do dne 
31. avgusta 1928. Vsak dražitelj mora ostati v be
sedi 60 dni po izvršeni dražbL 

Uprava državnih cest si izrecno pridržuje pra
vico, oddati dobavo gramoza ne glede na uspeh lici
tacije ter dobavno množino po potrebi zvišati ali 
znižati ali dobavo sploh ukiniti 

St. 252/1. 136 2—1 
Razpis dobave. 

•Razpisuje se dobava! 30 m8 hrastovih plohov, 
10 m8 javorovih plohov in 5 m8 brezovega lesa. 

Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 7. j a -
n u a r j a 1 9 2 8. ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 12. januarja 1928. 

9.590,789.112-21 
V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 

dinar, angleški funt "za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eekontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Št. 263Д1, 264/П in 265/11. 137 2—1 

Razpis dobav. 
Razpisuje se dobava: 

a) 850 kg kotnega železa; 
b) 1300 vijakov; 
c) 300 gumenih in 60 tesnil «Klingerit». 

Natančnejši pogoji se dobivajo pri podpisani di
rekciji. 

Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 3 1 . j a -
n u a r j a 1 9 2 8 . ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 12. januarja 1928. 

Objava. 
Na podstavi zakona z dno 4. julija 1927. se bo 

imenovalo mesto Fredrikshald v Norvegiji od dne 
1. januarja 1928. H a l d e n . 

Kr. norveški konzulat v Zagrebu, 
dne 21. decembra 1927. 

St. 301/П. i 4 5 2—1 

Razpis za slikanje sob. 
Razpisuje se slikanje 7 sob in 5 pisarniških pro

storov v uradnem poslopju podpisane direkcije. 
Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 7. j a -

n u a r j a 1 9 2 8 . ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 13. januarja 1928. 

139 Oklic. 
«E k s i m», eksportna in importna družba z o. z. 

v Ljutomeru, se je po sklepu družbenikov razdru-
žila ter je prešla v likvidacijo. 

Upniki ee pozivljejo, naj prijavijo terjatve likvi
datorjema: Viktorju K u k o v cu, tvorničarju v 
Ljutomeru, ali Ludoviku M o h o r i č u , uradniku v 
Mariboru, Aleksandrova ulica št. 74. 

Likvidatorja. 

129 3-2 Poziv upnikom. 
S l o v e n s k a h r a n i l n i c a i n p o s o j i l 

n i c a v O s i l n i c i , registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo, je prešla v likvidacijo. 

Upniki naj ji priglase terjatve. 
Za načelništvo: Alojzij Vertnlfc s.r. 

128 3-1 Poziv upnikom. 
Z a d r u ž n a e l e k t r a r n a v Z l a t o l i č j u , 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, je prešla v 
likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj priglase terjatve. 
Likvidatorji. 

W o r n i urednik: Anton Fantek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniika tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambroži* v Ljubljani. 



Poštnina plačana v gotovini. ,J / 
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7. V Ljubljani, dne 20. januarja 192$,, Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a : 
Razfflasl osrednje vlade. - Razglasi velikega župana mariborske oblasti. - Razglasi sodišč in sodnih oblasiev. 
R a g R a z S I raznih, uradov in pblastev, med njimi: 21. Odlofbe državnega sveta. - Razne objave. 

Razglasi osrednje vlade. 
Cenovnik, 

po katerem и mora vrfiti lavarovanje valute 

ob 1ЖТОЖО blaga po č lenu 16. pravilnika o pro
m e t a x devizami in valutami * one 2 3 . septem

bra 1921.* 
Vel ja o d d n e 1 5 . d o d n e 3 1 . j a n u a r j a 1928 . 

Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov 

Količina Cena 
v dinarjih 

24 

25 

Pšenica, natovorjena 
na postajah v Srbiji In Bosni 
in na ostalih postajah . . . 

Rž . . . . . . . 
Ječmen 
Oves 
Koruza nova 
Koruza posušena in stara . . 
Bela moka za luksusno pedvo, 

zdrob 
Bela moka za luksusno pedvo 

8 t 0 . . 
Bela moka za luksusno pecivo 

š t 2 . . 
Krušna moka š t 4 In 5 . . . 
Črna moka št. 6 . . . . . . 
Črna moka št. 7 
Obloda 
Otrobi. . 
Koruzna moka 
Fižol . 
Konji za klanje 
Konji težki za vprego (slovenski) 
Konji lahki za vprego . . . . 
Konji lahki do dveh let starosti 
Konji hribovski mail (Južne 

Srbije) • 
Žrebeta do enega leta starosti 
Osli . . . . 
Mezgi 
Krave : 

velike 
male, gorske 

Voll, biki: 
par do 700 kg 

» od 700 » do 900 kg . 
> > 900 » navzgor . . 

Teleta : 
do 30 kg 
od 30 do 70 kg 
od 70 do 200 kg 

Ovni . . . 
Jagnjlčl in kozllčt 
Prašiči: 

par do 140 kg 
, od 140 do 220 kg . . 
> » 220 kg navzgor . . 

Koze 
Mast t • • • • 
Suho svinjsko meso (rebrea) . 
Salame turlstovske (poletne) . 
Salame (zimske): 

Iz debelo razsekanega mesa 
Iz drobno razsekanega mesa 

Slanina nasoljena 
Slanina sirova 
Slanina povojena 
o n j a t i . .••;'•'.' . . . . . . . 
Zaklani prašiči raspolovljeni . 
Svinjsko meso «Irovo . . . . 
Oovejé meso sirovo . . . , 
Ovčje meso sirovo 
Jagnječje meso sirovo . . ; 
Domača klobasa (mesena) . . 

100 kg 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 

100 » 

100 . 

100 » 
100 » 
100 » 
100 • 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 

vsak 

vsako 
vsak 

vsaka 
> 

vsak 
» 
> 

vsako 

> 
vsak 

vsaka 
lOQkg 
100 » 
100 • 

300-
270' 
250' 
250 •-
200 •-
230- r 

430--

420--

410--
380 •-
320--
250--
180--
180--
220--
370 •-

1.000-
3.600 •-
2.500--
2.000 •-

1.600- -
1.500--

900 •-
1.800--

3.000 '• 
1.200- • 

2.600-
3.200- • 
4.000 •• 

500--
700--

1.000-
150-
70-

700-
L400-
1.700-

200-
2.000-
1.800-
1.700-

— I 

3-3 

1O0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ion 100 
lort 
10Q; 

» 
a' 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

3.500 
4.500 
1.800 
1.700 
1.800 
3.000 
1.600 
1.400 
11200 
1.200 
1.500 
1.600 

51 
52 
53 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov Količina Cena 

v dinarjih 

71 

j 72 

i 73 

74 

75 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata 1 Slovenaca> 
z dne 17. januarja 1928., š t 12. 

Krvave, jetrne klobase. . . . 
Bohi slanine: 

stisnjeni 
nestlsnjeni 

Kozje meso nasoljeno . . . . 
Notranjščina glave, debela koža 
Suha čreva (1 lopta = 100 sež-

njev = l1/, kg) 
Osoljena čreva 
Suhi slepiči, suhi sečni mehurji 

Itd., svinjski In goveji . . . 

Ì
busak iz 

Južne Srbi
je In Bosne 

20«/, 
ceneje 

Koža telečja sirova . . . . 
Koža Jagnječja 
Koža kozlovska 
Koža o v č j a . . . . . . . . 
Koža kozja 
Koža zajčja 
Koža dehorja 
Koža jazbečja 
Koža divje mačke 
Koža volčja • 
Koža lisičja 
Koža kunja 
Koža sobolja 
Koža vidrna 
Koža goveja suha 
Koža konjska suha' 
Slive suhe '•/«, vložene v vre

čah 
Slive suhe '•/„, vložene v vre

čah 
Silve suhe "/.o, (stotinke), vlo

žene v vrečah 
Silve suhe "•/,» (uzanca), vlo

žene v vrečah 
Silve suhe U 0/1 M, vložene v vre

čah 
Slive suhe (merkantilne), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe (etulrane), vložene 

v zabojih . . . . . netto 
Silve suhe brez koščic. . . . 
Suhe hruške 
Suha jabolka 
Konservirano f s sladkorjem . 

sadje \ brez sladkorja . 
Pure žive 
Oosl žive 
Race žive 
Kokoši žive 
Pure zaklane 
Oosl zaklane 
Race zaklane 
Kokoši zaklane . . . . • • • 
Jajca sirova (zaboj s 1440 

Jajci) 
Konoplja v povesmlh (sirovo 

predivo) . . • 
Predivo • • 
Tulje (odpadki od prediva). . 
Drva: 

odpadki pod 10 cm v premeru 
razklana polena in okrogla 

polena. . . . . •' • • • 
Lesno oglje • 
Lesno oglje (odpadki — prah) 
Stavbni les jelkov In smrekov, 

razžagan (deske, letve; kolcl, 
plohi; grede) . . . . • • • 

Stavbni les jelkov, obtesan (gre
de), od •/,"d? ' % . ; •'• • • 

Stavbni les Jelkov, okrogel (ja-
drenlkl, koli za hmelj, Un
tene = drogi za brodove): 

100 kg 

100 
100 
100 
100 

100 
100 

10Ò 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
vsaka 

100 kg 
100 • 

100 » 

100 . 

100 » 

100 » 

100 • 

100 » 

100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
vsaka 

100 kg 
100 » 
100 » 
100 » 

zaboj 

100 kg 
100 » 
100 » 

10.000 kg 

10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 

m« 

600-— 

1 0 0 - -
8 0 0 - " 
700- — 
2 0 0 - -

1.800- — 
100-— 

7 0 0 - -

1.400--
1.400'-
1.400-— 

2.800 •— 
3.000-— 
5.000- -
2.500--
2.500 • -

1 5 - -
8 0 - -
5 0 -
5 0 - -
8 0 - -

1 2 0 ' -
600- -
500 -
400- -

4.500--
2.600- -

800 - -

700 - -

470 • -

300 - -

275- -

270--

. • 
630--
150--
100--

2.000- -
1.000-

40--
50--
20--
15--

1.500--
1.500--
1.500 
1.500 

lil 
Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov Količina 

1.000--

2 0 ' -
5 0 0 ' -
3 0 0 - -

1.300.--

1.800-— 
7.Ö00- — 
1.000- -

450-

250-

98 
99 

nioo 

101 
102 

Il03 

104 
lll05 

106 
107 

108 

109 
110 

111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 

121 

122 
123 
il 24 

do 25 cm srednjega pre
mera 

preko 25 cm srednjega 
premera 

Stavbni les borov, razžagan . 
Stavbni les borov, obtesan . . 
Stavbni les bukov, razžagan,' 

obtesan In okrogel (hlodi): 
oparjen 
neoparjen 

Stavbni les hrastov, razžagan 
Stavbni les hrastov okrogel 

(hlodi). 
Hrastovi pragi: 

1-60 do 2 2 0 
2-50 do 2-70 
specialni 

Pragi bukovi 
Stavbni les, razžagan, orehov 

In drugih plemenitih dreves 
Stavbni les lipov 
Stavbni les, razžagan, brestov, 

jesenov in javorov . . . . 
Stavbni les brestov, jesenov in 

javorov v krljlh 
Doge (1 vedro = 80 kg) . . 
Telegrafski drogi, od 7 de 9 m 

dolgi 
Cement Iz Srbije 
Cement beočinski '. 
Cement hrvatski In slovenski 
Cement dalmatinski 
Bavksit (dalmatinski) . . . . 
Kaškavalj 
Opij (aflon) 
Hmelj iz leta 1927 
Hmelj Iz leta 1926 
Suhi svilni mešički iz Južne 

Srbije 
Suhi svilni mešički iz ostalih 

krajev 
Perje novo 
Perje fino 
Perje staro 

m' 

Cena 
v dinarjih 

vsak 

vsak 

m* 

vedro 

vsak 
10.000 kg 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 

100 kg 
1 kg 

100 kg 
100 » 

100 » 

100 » 
1 » 
1 » 
1 » 

200-— 

3 5 0 - -
700-— 
350--

5 5 0 - -
2 7 0 - -

1.000--

4 0 0 - -

30-— 
45-— 

1 .300-
. 3 0 - -

1.200--
700- — 

900- — 

700 •—' 
7 0 - -

40-— 
3.800-— 
3.800 •— 
3.800-— 
3.500- -

200-— 
2.500- — 

8 0 0 - -
2.500- -
1.500--

10.000- — 

7.000- — 
50-— 

1 0 0 -
40- — 

* Za vsakih 100 kg 100 dinarjev draže nego za slive, 
v vrečah. 

P r i p o m b a : Pooblaščene banke se opozarjajOj, 
da morajo ob izdajanju potrdil točno vpisovati 
vrsto blaga in količino ter se s t r o g o ravnati po 
cenah, označenih v tem cenovnikn, nadalje označe
vati državo, v katero se blago izvaža, pri lesenih 
predmetih pa poleg kubičnega metra označiti l e težo 
kubičnega metra. 

Ko se izdajajo potrdila na tujo valuto, se Iz
vršuje obračunavanje po srednjem borznem kurz-u 
onega dne, ko se potrdilo izda. 

Obmejne carinarnice morajo ob pregledu in oca-
rinjanju blaga paziti na to, aH ве blago, označeno v 
potrdilu, ujema z blagom, ki se izvaža. Oe so v ietem 
železniškem vozu razne vrste blaga ali razne kvali
tete istega blaga, se mora priložiti tovornemu listu 
tudi točna specifikacija blaga. Ce je v potrdilu kalj 
nepravilnega, naj ga pošljejo s svojimi pripombami 
vred generalnemu inspektoratu, ne da bi se blag» 
zadrževalo od izvoza. 

Potrdila o zavarovanju valute, izdana po poobla
ščenih bankah, veljajo dva meseca dni od dne, kr> 
se je potrdilo izdalo, do dne, ko se blago vtovori. 
Za dokaz o dnevu vtovoritve eluži žig odpošiljalne 
(vtovarjalne) postaje na tovornem listu. Ce so v po
trdilih označene cene višje nego v cenovniku dotič-
nega pohneeečja, t aka potrdfia veljajo; če p a so 
njžje, naj se pošlje potrdilo generalnemu inspekto
ratu v nadaljnje poslovanje, n e da bi se blago za
drževalo od izvoza. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne, 11. januarja 1928.; I. br. 400. 
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50 Letnik X. 

Razglas o prenatisku poštnih znamk 
v vrednosti po 25 Din in po 50 Din 

na vrednost 10 Din.* 
Gospod minister za pošto in telegraf je odredil 

z odlokom z dne 29. novembra 1927., št. 35.692: 
Poštne znamke po 25 Din in po 50 Din naj se 

zberejo pri glavni zalogi poštnih znamk in vred-
notnic in potem naj se njih vrednost s prenatiskom 
zniža na vrednost 10 Din. 

Iz ministrstva za pošto in telegraf v Beogradu, 
dne 4. januarja 1928.; št. 35.692/27. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. br. 11/13. 157 
Objava. 

Ministrstvo za narodno zdravje je odobrilo z od
lokom z dne 16. decembra 1927., Ap. br. 53.294, pre
nos koncesije za lekarno «Pri zlatem orlu» v Ptuju 
z imena: I g n a c i j B e h r b a l k na ime: mag. 
pharm. L e o n B e h r b a l k , lekarnar v Ptuju. 

V M a r i b o r u , dne 11. januarja 1928. 
Po naredbi velikega župana mariborske oblasti: 

oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

L. br. 56/2. 

Izprememba v seznamkn zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
V imenik zdravniške zbornice za Slovenijo je 

vpisan dr. Vinko B r e n č i č, zasebni zdravnik v 
Ptuju. 

V M a r i b o r u , dno 13.januarja 1928. 
Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 

oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Vet. br. 51/3. 

Izkaz o stanja živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 16. januarja 1928. 
O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s Številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i Ö n i p r i s a d . 
Maribor, desni breg: Dežno (Varoš 1 dvorec). 

Šmarje pri Jelšah: Lastnic (Lastnic 1 dvorec). 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j g o v e d . 
Maribor, levi breg: Cirknica (Cirknica 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Celje: Braslovče (Braslovče 3 dvorci, Parižlje 

1 dvorec, Spodnje Gorče 2 dvorca), Žalec (Zgornja 
Ložnica 1 dvorec). Maribor, desni breg: Cinžat (Cinžat 
1 dvorec), Orehova vas (Orehova vas 2 dvorca). 
Maribor, levi breg: Kamnica (Kamnica 1 dvorec). 
Ptuj: Središče (Središče 5 dvorcev). Slovenjgradec: 
Šoštanj (Šoštanj 3 dvorci). 

V M a r i b o r u , dne 16. januarja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

90 Vpisi v zadružni register. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
S 23/27—30. 186 

Sklep. 
Prezadolženec: Franc Z e b a 1. 
Zaradi ugotovitve naknadno prijavljenih terjatev 

in terjatev, ki bi se morda še prijavile, se določa 
narok na dan 3 1 . j a n u a r j a 1 9 2 8. ob desetih 
pri tem sodišču v sobi št. 126. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 12. januarja 1928. 

* € Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 17. januarja 1928., št. 12. 

I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e z a d r u g e : 

17. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Gradbena zadruga «Delavski 

dom», registrovana zadruga z omejeno zavezo v 
Ljubljani. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, preskrbo
vati članom lastne hiše in druge zgradbe. Zato 

1.) zida'zadružnikom hiše na lastni račun; 
2.) zida zadružnikom hiše na njih račun; 
3.) kupuje za člane hiše. 
Zadruga sme ustanavljati vsa tista podjetja, ki 

so s stavbnim poslom v zvezi: opekarne, žage itd. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 12. decembra 

1927. 
Vsak zadružnik jamči s svojim .opravilnim de

ležem in pa z njega devetnajstkratnim zneskom. 
Oznanila so izvršujejo z oglasi, obešenimi v 

uradnih prostorih, in z objavami v glasilu «Jugo
slovanske strokovne zveze». 

Načelništvo sestoji iz načelnika in štirih zadruž
nikov, člani načelništva so: Jože Rutar, ekspediter, 
Wolfova ulica št. 12, Leopold Sparhakl, računski 
uradnik poštne direkcije, Ivan Gajšek, glavni tajnik, 
Gledališka ulica št. 10, dr. Aleš Stanovnik, odvet
niški kandidat, Sv. Petra cesta št. 91, in Jože 
Langue, računski uradnik, Einspielerjeva ulica št. 18 
— vsi v Ljubljani. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. Za
druga se podpisuje tako, da postavljata pod njeno 
firmo svoji imeni po dva člana načelništva ali en 
član načelništva in en uradnik, ki je pooblaščen 
za to. 

L j u b l j a n a , dne 27. decembra 1927. 

18. Sedež: Škocijan. 
Besedilo firme: Kmetska hranilnica in posojilnica 

v škocijanu, reg. zadr. z neom. zav. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše

vati gospodarsko in nravno povzdigo članov; zato: 
1.) sprejema in obrestuje hranilne vloge in vloge 

v tekočem računu; 
2.) pridobiva nadaljnja potrebna denarna sred

stva z zadružnim kreditom; 
3.) daje članom posojila; 
4.) oskrbuje članom inkaso; 
5.) pospešuje v svojem okolišu ustanavljanje 

gospodarskih in produktivnih zadrug; 
6.) posreduje članom nabavo gospodarskih po

trebščin. 
Člani prvega načelništva: Ivan Globevnik, po

sestnik v Škocijanu št. 26; Peter Durjava, trgovec 
v Škocijanu št. 12; Janez Mrgole, posestnik niTel-
čah št. 11; Janez Rak, posestnik v Rogačici št. 11; 
Anton Mlakar, posestnik v Bučki 3t. 36. 

Pravnoveljavno podpisujeta zadružno firmo po 
dva člana načelništva ali pa en član načelništva in 
en uradnik, pooblaščen za sopodpisovanje. 

Delež znaša 10 Din. Vsak član jamči za zadružne 
obveznosti neomejeno z vso svojo imovino. 

Objave, izhajajoče od zadruge, se vrše z en
kratnim oklicem pred cerkvama v Škocijanu in na 
Telčah. 

N o v o m e s t o , dne 25.decembra 1927. 

19. Sedež: Vaše pri Medvodah. 
Besedilo firme: Vodovodna zadruga v Vašah pri 

Medvodah, registrirana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, napraviti 

za člane vodovod ter jih tako preskrbovati z dobro 
in zdravo pitno vodo. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 4. decembra 
1927. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opravilnimi de
leži in pa z njih enkratnim zneskom. 

Oznanila razglaša zadruga na svoji objavni 
deski. 

Načelništvo sestoji iz sedmih zadružnikov. Člani 
načelništva so: Anton Novak, posestnik, h. št. 9 
(načelnik), Franc Mara, posestnik, h. št. 25 (načel
nikov namestnik), Franc Jarc, posestnikov sin, 
h. št. 23 (tajnik), Egidij Lampič, posestnik, h. št. 21 
(blagajnik), Franc Babnik, posestnik, h. št. 24, Aloj
zij Žirovnik, posestnik, h. št. 2, in Jakob Pravhar, 
posestnik, h. št. 14 (odborniki) — vsi v Vašah. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 
načelnik ali njegov namestnik in en član načel
ništva. 

L j u b l j a n a , dne 22. decembra 1927. 

П. V p i в a 1 e s o s e i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

20. Prva prekmurska mlekarska zadruga v čren
sovcih, registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 21. avgusta 1927. 
so se izpremenila zadružna pravila v §§ 4. in 33. 

Načelništvo sestoji iz predsdnika in štirih od
bornikov. 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Ivan 
Kolenk, Štefan Lutar, Martin čurič, Ivan Bedernjak, 
Martin Petek, Matjaž Kustec, Ivan Cižan, Mihael 
ßkledar, Jožef Koren in Štefan Zver; vpisali pa so 
se novoizvoljeni člani načelništva Jožef Cigan, po
sestnik v Črensovcih št. 60, Jožef Moško, kaplan v 
Črensovcih št. 6, in Štefan Hozjan, posestnik v 
Trnjah št. 94. 

M a r i b o r , dne 22. decembra 1927. 

21. čevljarna «Jadran» v Kranju, registrovana za
druga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 21. aprila 1926. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidator: Franc Strniša, čevljarski mojster v 
Kranju št. 58. 

Besedilo likvidacijske firme: čevljarna «Jadran» 
v Kranju, registrovana zadruga z omejeno zavezo 
v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidator podpisuje likvidacijsko 
firmo samostojno. 

L j u b l j a n a , dne 28. decembra 1927. 

22. Obrtna hranilnica in posojilnica v Kranju, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 7. decembra 
1927. se je zadruga razdružila ter je prešla v likvi
dacijo. 

Likvidatorja: Peter Kobal, industrijec, in Anton 
Štefe, trgovec — oba v Kranju. 

Besedilo likvidacijske firme: Obrtna hranilnica 
in posojilnica v Kranju, registrovana zadruga s ome
jeno zavezo v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorja podpisujeta likvida
cijsko firmo skupno. 

L j u b l j a n a , dne 28. decembra 1927. 

23. Hranilno in posojilno društvo delavcev — 
Spar- und Vorschussverein der Arbeiter v Mari
boru, registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Zadruga sloni odslej na izpremenjenih pravilih, 
sprejetih na občnem zboru z dne 15. maja 1927. 

Besedilo firme odslej: Hranilno In posojilno dru
štvo delavcev v Mariboru, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše
vati gospodarsko povzđigo članov; zato 

1.) sprejema in obrestuje hranilne vloge in vloge 
v tekočem računu; 

2.) si pridobiva nadaljnja potrebna sredstva z 
zadružnim kreditom; 

3.) daje članom posojila; 
4.) oskrbuje članom inkaso; 
5.) eskontira menice; 
6.) oskrbuje članom konverzije hipotekarnih 

dolgov; 
7.) pospešuje v svojem okolišu ustanavljanje 

gospodarskih in produktivnih zadrug; 
8.) skrbi za strokovni pouk in širjenje zadružne 

misli med člani. 
Opravilni delež znaša 200 Din ter se mora pla

čati takoj ob pristopu. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim de

ležem in pa z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z nabitkom v zadružni 

pisarni. 
Načelništvo sestoji iz treh zadružnikov. 
Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo, ki 

podpisuje v imenu zadruge tako, da postavljata 
pod besedilo njene firme po dva člana načelništva 
ali pa en član načelništva in en pooblaščenec svoji 
imeni. 

M a r i b o r , dne 22. decembra 1927. 

24. Tiskarna «Panonija» v Murski Soboti,.regietro-
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva dr. Slav
ko Vesnik; vpisali pa so se novoizvoljeni člani načel
ništva Ludovik Brumen in Ivan Peterka, trgovca, 
Ferid Hirschl, bančni ravnatelj, Anton Kodor, notar 
— vsi v Murski Soboti. 

Dosedanji član načelništva Franc Čeh je pred-. 
sednik. 

M a r i b o r , dne 22.decembra 1927. 



25. Mlekarska zadruga v Naklem, registrovana za
druga z omejeno zavezo: 

Vpisali so se člani načelništva Franc černilec, 
posestnik v Naklem, Franc Ažman, posestnik v 
Malem Naklem št. 1, Franc Prosen, posestnik v Stra-
hinju, in Tomaž Križnar, posestnik na Okroglem. 

L j u b l j a n a , dne 22. decembra 1927. 

26. Mlekarna v Sv. Juriju ob juž. žel., registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

• Po sklepu občnega zbora z dne 27. oktobra 1927. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidator: dr. Dragotin Vrečko, odvetnik v 
Celju. 

Besedilo' likvidacijske firme: Mlekarna v Sv. Ju
riju ob juž. žel., registrovana zadruga z omejeno 
zavezo v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidator podpisuje likvidacijsko 
firmo. 

C e l j e , dne 7. decembra 1927. 

27. Hranilnica in posojilnica v Šmarje« pri Rimskih 
toplicah, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Franc Dernovšek; v 
načelnistvo pa jo vstopil Janez Požin, posestnik v 
Povčenem št. 2. 

Zaznamenovalo se je, da je Josip Sluga načelnik, 
Jože Mlaker pa njegov namestnik. 

C e l j e , dne 28. decembra 1927. 

28. Kmečka hranilnica in posojilnica v Smartnem 
pri Litiji, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Ivan Robavs; v nacel
ništvo pa je vstopil Ivan Razboršek, trgovec v 
Smartnem. 

L j u b l j a n a , dne 22. decembra 1927. 

29. Električna in gospodarska zadruga v Žireh, 
Tegistrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 23. oktobra 1927. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorja: Valentin Poljanšek, posestnik na 
T>obračevi št. 15, in Anton Primožič, trgovec v Ži-
xeh št. 83. 

Besedilo likvidacijske firme: Električna in go
spodarska zadruga v Žireh, registrovana zadruga z 
•o. z. v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorja podpisujeta likvida
cijsko firmo skupno. 

•Ljub l jana, dne 22. decembra 1927. 

Ш. Izbrisala se je nastopna zadruga: 

30. Splošna gospodarska zadruga v Lescah, regi
strovana zadruga z o. z.: 

Ker je likvidacija končana. 
L j u b l j a n a , dne 22. decembra 1927. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
21. 

Odločbe državnega sveta.* 
Na podstavi člena 4. zakona o državnem svetu 

in upravnih sodiščih so se izdale v obči seji držav-1 
nega sveta, ki se je vršila dne 21. in dne 22. oktobra 
1927., pod št. 36.226 nastopne odločbe: 

I. 
Giede vprašanja, ali je komisija izvedencev po 

členu 99. a zakona o državnem računovodstvu pri
stojna, ocenjati tužiteljevo zahtevo, izrečeno v tožbi 
zoper odločbo ministra za promet št. 28/27 o po
vračilu škode za predmete, poškodovane med vojno 
od leta 1914." do leta 1918., se je izdala odločba, ki 
se glasi: 

«Odločba ministra za promet z dne 17. januarja 
1927., št. 28, ne ustreza zakonu, ker je odločil mini
ster, odrejevaje zahteve, ki naj jih ocenja komisija 
izvedencev, da je komisija izvedencev pristojna, po 
členu 99- a zakona o državnem računovodstvu oce
njati tudi vprašanje glede povračila škode za pred
mete, uničene in poškodovane med vojno.> 

П. 

Glede vprašanja, ali se sme po točki 6.) člena 4. 
zakona o civilnih uradnikih in ostalih državnih 
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uslužbencih sprejeti v državno službo kdo, ki ni 
definitivno uredil vojaške obveznosti, nego se mu 
je odslužitev v kadru samo odložila, dokler ne do
vrši ali ne opusti študij, se je izdala odločba, ki se 
glasi: 

«Po točki 5.) člena 4. zakona o civilnih uradnikih 
in ostalih državnih uslužbencih se ne sme sprejeti v 
državno službo, kdor je po členu 52. zakona o ustro
ju vojske in mornarnice začasno oproščen vojaške 
obveznosti do konca študij.» 

Ш. 

Glede vprašanja, ali so sme voditi zoper urad
nika, zoper katerega ni tožbe neposrednjega starej-
šine, disciplinsko postopanje, se je izdala odločba, 
ki se glasi: 

«Disciplinska sodišča (upravna sodišča in držav
ni svet) imajo v pristojnostih, označenih v uradni
škem zakonu, pravico in dolžnost, zaradi disciplin
skih kaznivih dejanj, ki se jim priobčijo v zmislu in 
na način člena 80. zakona o civilnih uradnikih in 
ostalih državnih uslužbencih, postavljati zaradi iste
ga kaznivega dejanja pod sodišče in soditi tudi one 
udeležence (bodisi tudi glavne krivce), ki jih mini
ster ali neposrednji starejšina ni obtožil.» 

rv. 
Glede vprašanja, ali je državni svet pristojen, 

odločati o odločbah, ki jih izdaja minister na pod
stavi člena 61. uredbe o imovini neprijateljskih po
danikov, se je izdala odločba, ki se glasi: 

«Odločbo ministra pravde, izdane na podstavi 
člena 61. uzakonjene uredbe o imovini neprijatelj
skih podanikov v zvezi s členom 119. pravilnika za 
izvrševanje te uredbe, so izvršne in ne spadajo kot 
take pod pretresanje državnega sveta.» 

V. 
Glede vprašanja o prevajanju invalidskih rodbin 

na pokojnine po novem vojaškem zakonu na pod
stavi člena 108. invalidskega zakona se je izdala 
odločba, ki se glasi: 

«Po poslednjem odstavku člena 108. invalidskega 
zakona z dne 17. novembra 1925. se prevajajo na 
pokojnino po novih, zakonih tudi one rodbine čast
nikov, umrlih po vojni,, ki so jim priznala pristojna 
invalidska sodišča, pravico do rodbinske invalidske 
podpore.» 

VI. 
Glede vprašanja o tolmačenju člena 106. zakona 

o civilnih uradnikih, ali teko prejemki sodnikom od 
dne napredovanja ali pa od dne, ko je sodnik izpol
nil pogoje za to napredovanje, se je izdala odločba, 
ki se glasi: 

«Sodniki prvostopnih sodišč, ki izpolnijo pogoje 
po členu 1. uredbe o razvrstitvi in porazdelitvi civil
nih uradnikov in ostalih državnih uslužbencev, dobi
vajo avtomatično tudi skupine; člen 106. zakona o 
civilnih uradnikih jih za to ne ovira.» 

Iz državnega sveta v Beogradu, 
dne 30. decembra 1927.; št. 43.615. 

Letnik X. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 
licitaciji v «Službenih Novinah» in na razglasili 
deski gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 14. januarja 1928. 

St. 29. 113 3—8 

Razglas o ustni licitaciji za dobavo 
gramoza na progi od km 43.32 do 

km 105 Trojanske državne ceste. 
Podpisana gradbena sekcija razpisuje po nalogu 

gradbene direkcije v Ljubljani z dne 4. januarja 
1928., št. 72, u s t n o l i c i t a c i j oi o d o b a v i 
g r a m o z a za posipanje proge od km 43.33 do 
km 105 Trojanske državne ceste. 

Licitacija se bo vršila v pisarni gradbene sekcij« 
v Celju v torek dne 14. f e b r u a r j a in v sredo 
dne 15. f e b r u a r j a 1 9 2 8. 

Popolni razglas o tej licitaciji glej v Uradnem 
listu 4 z dne 12. januarja 1928. 

Gradbena sekcija v Celju, 
dne 7. januarja 1928. 

Št. 40/F. 132 3-B 

Razglas o prvi nstni licitaciji za dobavo 
gramoza za državne ceste v območja 

gradbene sekcije v Kranju. 
Podpisana gradbena sekcija razpisuje p r v o 

u s t n o l i c i t a c i j o za d o b a v o g r a m o z a , 
in sicer: 

a) za progi od km 15 do km 32.2 na L j u b e 1 j -
s k i c es t i ; 

b) za proge od km 0.0 do km 58 na K o r е п в к / 
c e s t i . 

Licitacija se bo vršila v pisarni sekcije za vsako 
progo posebe, in sicer v s o b o t o d n e 18. f e 
b r u a r j a 1 9 2 8 . z začetkom ob devetih. 

Ponudniki ali njih pooblaščenci morajo priti na 
licitacijo točno ob določenem času. 

Popolni razglas o licitaciji glej v Uradnem liBtu 5 
z dne 14. januarja 1928. 

Gradbena sekcija v Kranju, 
dne 10. januarja 1928. 
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o dobavi 
v območju 

Št. 728/1928. 
Razglas. 
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K m e t s k a h r a n i l n i c a i n p o s o j i l n i c a 
v S k o c i j a n u, r. z. z n. z., uživa po naredbi go
spoda ministra za finance z dne 25. decembra 1923., 
br. 43.322 (Uradni list z dne 7. januarja 1924., št. 3/1), 
oprostitev od plačevanja taks, navedenih v tej na
redbi, izza dne 20. januarja 1928. za čas, dokler ve
ljajo sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 13. januarja 1928. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 12. januarja 1928., št. 9Д. 

Št. 35. 148 3 - 3 

Razglas o licitaciji. 
Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre

vzem tlakovanja in poprave potov do glavne cari
narnice na Rakeku p r v o j a v n o p i s m e n o 
o f e r t n o l i c i t a c i j o , ' ki se bo vršila dne 
11. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob 11. uri v sobi št. 17 
gradbene direkcije v Ljubljani. 

Istotam se dobivajo med uradnimi urami potreb
ni podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti pla
čilu napravnih stroškov. 

Ponudbe se morajo glasiti v obliki enotnega po
pusta v odstotkih (tudi z besedami) na vsote odo
brenega proračuna, ki znaša 2,150.065 Din (dva mili
jona sto in petdeset tisoč petinšestdeset dinarjev). 

Št. 32. 

Razpis javne ustne licitacije 
gramoza za državne ceste 

gradbene sekcije v Ljubljani. 
Podpisana gradbena sekcija razpisuje j a v n o 

u s t n o l i c i t a c i j o o d o b a v i g r a m o z a z a 
d r ž a v n e c e s t e , in sicer za naslednje proge: 

1.) za Ljubeljsko državno cesto, km 0.0 do 15.0, 
v proračunjenem znesku 57.420 Din; 

2.) za Trojansko državno cesto, I. in П. oddelek, 
km 0.8 do 43.3, v proračunjenem zneeku 72.070 Din; 

3.) za Tržaško državno cesto, I. oddelek, km 0.0 
do 27.0, v proračunjenem znesku 66.500 Din; 

4.) za Tržaško državno cesto, Ц. oddelek, km 27.0 
do 45.45, v proračunjenem znesku 37.290 Din; 

5.) za Zagrebško državno cesto, km 0.0 do 42.0, 
v proračunjenem znesku 74.000 Din. 

Ustna licitacija se bo vršila v pisarni gradbene 
sekcije za vsako cestno progo posebe, in sicer: 

1.) za Ljubeljsko državno cesto dne 15. februarja 
ob 10. uri; 

2.) za Trojansko državno cesto, I. ni II. oddelek, 
dne 16. februarja ob 10. uri; 

3.) za Tržaško državno cesto, L oddelek, dne 
17. februarja ob 10. uri; 

4.) za Tržaško državno cesto, П. oddelek, dne 
17. februarja ob 11. uri; 

5.) za Zagrebško državno cesto dne 18. febru
arja ob 10. uri. 

Natančnejši razpis licitacije glej v Uradnem 
listu 4 z dne 12. januarja 1928. 

Gradbena sekcija v Ljubljani, 
dne 7. januarja 1928. 

Št. 30. 
Razglas o licitaciji. 
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Podpisana gradbena sekcija razpisuje p r v o 
u s t n o l i c i t a c i j o za d o b a v o g r a m o z a z a 
T r o j a n s k o d r ž a v n o c e s t o od km 105 do 
km 154.2, ki se bo vršila dne 15. f e b r u a r j a 
19 2 8. v pisarni gradbene sekcije v Mariboru (pa
lača velikega župana, soba št. 51) s začetkom ob 
10. uri. 



jr. 
Popolni razglas o licitaciji je bil objavljen v 

Uradnem listu 5 z dne 14. januarja 1928. 

Gradbena sekcija v Mariboru, 
dne 9. januarja 1928. 

St. 65. 187 S—1 

Razglas o prvi ustni licitaciji za dobavo 
gramoza za državne ceste v območju 

gradbene sekcije v Murski Soboti. 
Po nalogu gradbene direkcije v Ljubljani z dne 

4. januarja 1928., št. 72, Tazpisuje gradbena sekcija 
v Murski Soboti na podstavi členov 86. do 98. in 
drugih določil zakona o državnem računovodstvu in 
pravilnika k temu zakonu p r v o u s t n o l i c i t a 
c i j o z a d o b a v o g r a m o z a za naslednje cest-
ne proge: 

A. N a V a r a ž d i n s k i d r ž a v n i c e s t i : 
1.) za progo od km 213-2 do km 218 tolčenec iz 

kamenoloma, postavljen na kolodvor v Dolnji Len
davi, in sicer 150 m3 po 115 Din v proračunjenem 
mesku 17.250 Din. 

2.) za progo od km 218 do km 222-16 presojani 
gramoz iz Mure pri Središču, in sicer 150 m8 po 
60 Din v proračunjenem znesku 9000 Din. 

B. N a V e r z e j s k i d r ž a v n i c e s t i : 
3.) od km 0 do km 2-6 presejani gramoz iz jame 

pri Dokleževju, in sicer 70 m8 po 45 Din v pro-raču-
njenem znesku 3150 Din. 

Licitacija se bo vršila v petek dne 2 4. f e b r u 
a r j a 1 9 2 8. v pisarni podpisane gradbene sekcije 
z začetkom ob 10. uri za vsako progo posebe s pol
urnim presledkom v zgoraj navedenem vrstnem redu. 

Vsak ponudnik mora plačati do desetih nave
denega dne pri davčnem uradu v Murski Soboti 
10%no kavcijo, reverz o plačani kavciji pa izročiti 
predsedniku licitacijske komisije ob začetku lici
tacije. Kavcija mora biti v obliki, predpisani s čle
nom 88. zakona v državnem računovodstvu. 

Vsak ponudnik ali njegov pooblaščeni namestnik 
mora podpisati pred licitacijo izjavo, da so mu draž-
beni in dobavni pogoji znani in da pristaja nanje. 

Nadalje je treba predložiti potrdilo pristojnega 
davčnega urada o vseh plačanih davkih. 

Dražbeni in dobavni pogoji se lahko vpogledajo 
pri gradbeni sekciji v Murski Soboti med uradnimi 
urami. 

Gradbena sekcija si pridržuje pravico, nave
deno množino gramoza kakorkoli zvišati in znižati 
ter oddati dobavo ne glede na višino ponujenih vsot. 

Gradbena sekcija! v Murski Soboti, 
dne 17. januarja 1928. 

St. 25. 138 3—2 

Razpis o licitaciji za dobavo gramoza. 
Podpieana gradbena sekcija razpisuje j a v n o 

u s t n o l i c i t a c i j o za d o b a v o g r a m o z a 
na progah od km 42 do km 121-658 Zagrebške in na 
progah od km 0-0 do km 29-368 Karlovške državne 
ceste. 

Licitacija se bo vršila v pisarni te sekcije dne 
18. f e b r u a r j a 1 9 2 8., in sicer se bo začela' za 
proge Zagrebške državne ceste ob desetih, za proge 
Karlovške državne ceste pa ob štirinajstih. 

Popolni razpis o licitaciji glej v Uradnem listu 6 
z dne 18. januarja Д928. 

Gradbena sekcija v Novem mestu, 
• dne 10. januarja 1928. 

S t 126/28. 181 

Razglas. 

Podpisana direkcija razpisuje prodajo okroglo 
1109 plmB izdelanega hrastovega lesa za tehnično 
uporabo v Krakovem v področju šumske uprave v 
Kostanjevici. 

Ponudbe, spisane na predpisanem obrazcu in 
opremljene s kolkom za 100 Din kakor tudi z 10%nim 
vadijem (pri inozemcih 20%nim), naj se vlože naj
kesneje do dne 2 5. f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob enaj
stih pri podpisani direkciji. 

Obrazci ponudb in vsa pojasnila se dobivajo pri 
podpisani direkciji ali pa pri šumski upravi v Ko
stanjevici. Direkcija Sum 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani 

(Bleiweisova cesta št. 1), 
dne 16. januarja 1928. 
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St. 252Д. 136 2—2 

Razpis dobave. 

Razpisuje se dobavai 30 m8 hrastovih plohov, 
10 m8 javorovih plohov in 5 m8 brezovega lesa. 

Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 7. j a 
n u a r j a 1 9 2 8. ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 12. januarja 1928. 

Št. 263Д1, 264/П in 265/П. 137 2—2 

Razpis dobav. 

Razpisuje se dobava: 
a) 850 kg kotnega železa; 
b) 1300 vijakov; 
c) 300 gumenih in 60 tesnil «Klingerit». 

Natančnejši pogoji se dobivajo pri podpisani di
rekciji. 

Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 3 1 . j a -
n u a r j a 1 9 2 8. ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 12. januarja 1928. 

Letnik X. 

č i l i h i n o n a p r a v i r i b a r s k i h o k r a j e v . 
(S kazalom in pripombami k zakonu in k prvi na
redbi, ki jih je napisal dr. Avgust M u n d a.) 

Cena knjižici 22 Din, po pošti 1 Din 50 p več. 
Tiskovna zadruga v Ljubljani 

(Prešernova ulica št. 54). 

St. 286Д1. 146 2—1 

Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava dveh kilovatnih števcev. 
Natančnejši dobavni pogoji se dobivajo pri pod

pisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 3 1 . j a 

n u a r j a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 13. januarja 1928. 

St. 297/H. 147 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 80 m3 smrekovih in borovih 

plohov. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 3 1 . j a 

n u a r j a 1 9 2 8 . ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 13. januarja 1928. 

Št. 301/П. 145 2—2 

Razpis za slikanje sob. 

Razpisuje se slikanje 7 sob in 5 pisarniških pro
storov v uradnem poslopju podpisane direkcije. 

Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 7. j a 

n u a r j a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 13. januarja 1928. 

St. 321/П. 150 2—2 

Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava šestih strokovnih inozem
skih časopisov. 

Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 3 1 . j a -

n u a r j a 19 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 14. januarja 1928. 

Št. 404/П. 

Razpis dobave. 

159 2—1 

Razpisuje so dobava 140 m8 jamskega lesa. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 3. fe

b r u a r j a 1 9 2 8 . ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 16. januarja 1928. 

Razne objave. 
Objava. 

Podpisana zadruga je izdala te dni v priročni 
knjižici: R i b a r s k i z a k o n z a l j u b l j a n s k o 
i n m a r i b o r s k o o b l a s t z n a r e d b a m a o 
r i b a r s k o p o l i c i j s k i h i z v r š i l n i h d o l o -

1 8 4 Vabilo na redni občni zbor, 
ki ga bo imelo 

Društvo za vzdrževanje 
otroške bolnice v Ljubljani 

dne 7. f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob šestnajstih v ravna
teljski pisarni splošno bolnice v Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo predsednikovo in odborskih funk

cionarjev. 
2.) Sklepanje o prostovoljnem raziđu društva in 

o izročitvi društvene imovine ljubljanskemu oblast
nemu odboru. 

3.) Slučajnosti. 
+ * * 

Eventualne predloge, ki jih hočejo podati člani 
na rednem občnem zboru, je treba priglasiti po dru
štvenih pravilih vsaj pet dni prej pismeno uprav
nemu odboru. 

Odbor. 

1 8 2 Poziv upnikom. 
Upniki družbe: F r i e d . S i e m e n s , p a t . k u 

r i l n i i n k u h a l n i a p a r a t i , družba z omejeno 
zavezo, s sedežem v Ljubljani, v likvidaciji, se po-
zivljejo po § 91. zakona o družbah z omejeno za
vezo, naj se zglase s terjatvami in zahtevami pri 
likvidatorjih. 

Likvidatorji. 

129 3—3 Poziv upnikom. 

S l o v e n s k a h r a n i l n i c a i n p o s o j i l 
n i c a v O s i l n i c i , registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo, je prešla v likvidacijo. 

Upniki naj ji priglase terjatve. 
Za načelništvo: Alojzij Vertnik s. r. 

128 3-2 Poziv upnikom. 

Z a d r u ž n a e l e k t r a r n a v Z l a t o l i č j u , 
registrovana zadruga z omejeno zavezo, je prešla v 
likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj priglase terjatve. 
Likvidatorji. 

1 5 8 Objava, 
Belokranjska podružnica Slovenskega planinske

ga društva na Planini pri Črnomlju se je po soglas
nem sklepu občnega zbora z dne 4. avgusta 1927. 
prostovoljno razšla. 

Za bivši odbor: 
Andrej Brinskelle s. r. Janko Rozman s. r. 

183 Objava. 
Izgubljeni sta dve izpričevali, glaseči se na red

nega slušatelja ljubljanske tehnične fakultete Ale
ksandra Grigorjovega, rojenega dne 29. avgusta 
1897. v Bahmutu (Rusija), in sicer: 

1.) Vaje iz tehnične analize plinov pri prof. drju. 
M. Samcu z oceno prav dobro (9) z dne 6. junija 
1925., številka na dekanatu 988 A. 1925. 

2.) Vaje iz transporta gmot pri prof. ing. V. G-o-
stiši z oceno dobro (7) z dne 3. oktobra 1926., šte
vilka na dekanatu 90 A. 1926. 

Te izpričevali proglašam za neveljavni. 
Aleksander Grigorjev s. r. 

J85 Objava. 
Izgubil sem imatrikulacijsko izpričevalo ljubljan

ske juridične fakultete letnika 1926./1927. na ime: 
Josip Peran iz Sinja (Dalmacija). 

Proglažam ga za neveljavno. 
Josip Peran s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniika tiakarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnika Miroslav Ambroži« v Ljubljani. 

r - * ; , : ;j,X*f*i-..i5fc/.' '".• 
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Poštnina plačana v gotovini. / 

8. V Ljubljani, dne 24. januarja 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n i 
Obvestilo o kraljevičevem rojstvu. 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slo

venaca^ 
Irpremembe v osebju. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Podpisani, pozvani po Njegovem Veličan
stvo kralju Srbov, Hrvatov in Slovencev 
A l e k s a n d r u I., naj prisostvujemo porodu 
Njenega Veličanstva kraljice M a r i j e , smo 
se sestali v kraljevskem dvoru v Beogradu 
zjutraj dne devetnajstega januarja 1928. ter 
smo se irverlB, da je Njeno Veličanstvo kraljica 
M a r i j a , soproga Njegovega Veličanstva 
kraQa Srbov, Hrvatov in Slovencev A l e 
k s a n d r a L, porodila moško živo dete dne 
devetnajstega januarja 1928. ob eni. 

V potrditev tega se je sestavil ini podpisal 
tega dne ta akt v dvoru Njegovega Veličanstva 
kralja. 

V Beogradu, dne 19.januarja 1928. 

Predsednik 
narodne skupščine: 
dir. Nlnko Pertó s. r. 

Predsednik 
ministrskega sveta: 

Velia VukJćević s. r. 

Minister pravde: 

dr. Dušan M. Subotić s. r. 

Zdravniško izvestje. 
Njeno Veličanstvo kraljica M a r i j a je po

rodila danes, dne 19. (devetnajstega) januarja, 
ob eni v kraljevskem dvoru zdravo moško 
dete. 

Porod je potekel normalno. 
Zdravstveno stanje vzvišene matere in 

detetovo je jako dobro. 
V Beogradu, dne 19.ianuaria 1928. . 

Dr. L. Kojen s. r. 
Dr. Lj. Zdravković s. r. 

Dne 19. januarja 1928. 
ob dvanajstih. 

Stanje Njenega Veličanstva kraljice in novo
rojenega kraljeviča je Jako dobro. Utrip in 
temperatura pri Njenem Veličanstvu normalna. 

Kraljevič tehta 4 kilograme. . ^ 

Dr. Kojem s. r. 
Dir. Zdravković s. r. 

Gorenja izvestja so priobčena v izredni šte-
vfflđ 14 «službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 19. januarja 1928. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 11 z dne 16. januarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 15. ja

nuarja 1928.: Postavljen je za ministra za notranje 
posle Čedomir R a d o v i ć, narodni poslanec. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 31. de
cembra 1927.: Postavljen je za predsednika v 2. sku
pini I. kategorije višjega deželnega sodišča v Ljub
ljani dr. Anton R o g i n a, dosedanji podpredsednik 
v 8. skupini I. kategorije pri istem višjem deželnem 
sodišču. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 31. de
cembra 1927.: Postavljen je za odsekovnega šefa v 
1. skupini П. kategorije pri generalni direkciji kata
stra Fran 0 m e r z u, geometer v 2. skupini П. kate
gorije v, Ptuju. 

Odlok generalnega direktorja poštne hranilnice 
z dne 5. januarja 1928.: Sprejeta je ostavka, ki jo je 
podala na državno službo Gabriela J a n e ž i б, 
racunovodkinja v 3. skupini Ш. kategorije pri po
družnici poštne hranilnice v Ljubljani. 

Številka 12 z dne 17. januarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 3. ja

nuarja 1928.: Premeščeni so po službeni potrebi že
lezniški uradniki v L skupini 1П. kategorije: na po
stajo v Mariboru, glavni kolodvor, Ivan Z u p a n , 
postajni načelnik v Šoštanju-Topolščici; na postajo 
v Celju Fran P e k o 1 j , šef premikalne službe v Tr
bovljah; za postajnega načelnika v Šmarju-Sapu 
Vmk̂ o J u g, postajni načelnik v Bučečovcih. 

Odlok namestnika ministra za finance z dne 
29. decembra 1927.: Iz 8. skupine I. kategorije v 
7. skupino L kategorije je pomaknjen Marko K r a 
n j e c , kemik pri glavni carinarnici I. vrste v Ljub
ljani. 

Objava generalne direkcijo davkov z dne 29. de
cembra 1927.: «Obrtna zadTUga brijača i vlasuljara 
za Severnu Dalmaciju» s sedežem v Splitu je opro
ščena plačevanja takse- iz tar. post. 1. taksne tarife 
za vso vloge in prošnje, ki jih pošilja državnim ob-
lastvom, razen v civilnih pravdah. 

Številka 13 z dne 18. januarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 17. ja

nuarja 1928.: Sprejeta je ostavka, ki jo je podal 
minister brez portfelja Velimir M. P o p ò v i 6; ta 
minister je razrešen dolžnosti in postavljen na raz
položenje. 

Objavi ministrstva za notranje posle z dne 12. ja
nuarja 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev sta sprejeta dosedanja ruska 
državljana: 1.) ing. chem. Nikola P. K o j u - K a r a -
i v a n, asistent na tehnični fakulteti ljubljanske uni
verze; 2.) Grigorij N. P r i 1 u c k i, tehnik oblastnega 
hidrotehničnega oddelka v Mariboru, skupno z ženo 
Marijo. 

Številka 14 z dne 20. januarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 31. de

cembra 1927.: Upokojena sta: po členu 141. urad
niškega zakona Alfonz R a v n i k a r , upravnik v 

2. skupini П. kategorije poštnega in telegrafskega 
urada v Novem mestu; po členu 133., točki 1.), urad
niškega zakona Roža K o r o š e c , poštna in telegraf
ska uradnica v 2. skupini П. kategorije v Celju, 

Objavi ministrstva za notranje posle z dne 12. ja
nuarja 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev sta sprejeta dosedanja 
ruska državljana: 1.) Ivan P. M e t e H k i n , dnevni-
čar finančne kontrole na Rakeku, skupno z ženo 
Jožefo in maloletnim sinom Ivanom; 2.) Mihael V. 
V o l k o v , dnevničar finančne kontrole v Dravo
gradu, skupno z ženo Ano in maloletno hčerko 
Ireno. 

Izpremembe v osebju. 
Z odlokom gospoda ministra za narodno zdravje 

z dne 1. novembra 1927., Z. br. 31.827, je imenovan 
dr. Edvard F a j d i g a za sreekega sanitetnega refe
renta v Litiji v 9. skupini I. kategorije. 

Dr. Vodopivec s. r. 

Upokojen je z dnem 26. decembra 1927. Ivan 
C e s a r , jetniški paznik pri okrožnem sodišču v 
Novem mestu. 

Predeednišrvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani. 

Fran S e v e r , sodnik v 7. skupini I. kategorije 
v območju višjega deželnega sodišča v Ljubljani, je 
imenovan za namestnika državnega pravdnika v 
Mariboru v dosedanji skupini in kategoriji. 

Višje državno pravdništvo v Ljubljani. 

Razglasi velikega župana ljubljansko 
oblasti. 

0. br. 185. 
Razglas. 

191 

Na podstavi pooblastitve gospoda ministra za 
trgovino in industrijo z dne 31. decembra 1927., VI. 
št. 5105, potrjujem izpremembo §§ 7. in 45. pravil 
za delniško družbo: Tiskarski in ilitografični zavod, 
knjigoveznica in založništvo J. Blasnika nasi., d. d. 
v Ljubljani, po sklepu rednega občnega zbora i dne 
2. aprila 1927. 

Izprememba § 7. pravil se nanaša na to, da 
se je delniška glavnica znižala za 20%, t. j . od 
1,250.000 Din na 1,000.000 Din; izprememba § 45. pa 
se tiče zvišanega procentnega odpisa od nepremičnin 
in strojev nabavne vrednosti v bilanci. 

V L j u b l j a n i , dne 14.januarja 1928. 
Veliki župan ljubljanske oblasti: 

dr. Vodopivec s. r. 
U. br. 707/Ш. 

Razpust društva. 
«Katoliško slovensko prosvetno društvo» v Met

liki je razpuščeno, ker že več let ne deluje, ker 



8. 5 4 Letnik X. 
nima no članov ne imovine in torej tudi ne pogojev 
za pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 15. januarja 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Andrejka s. r. 

Vet. br. 73. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

o d dne 9. d o d n e 15 . j a n u a r j a 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i g o v e d i h : 

Kastav: Kastav (Jelovičani. Saršoni in Sroki po 
1 dvorec). 

P a s j a s t e k l i n a . 
Kočevje: Mozelj (Mozelj 1 dvorec;. 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Artièe (Artico in Zgornji Obrez po 1 dvo
rec. Dolenja vas 2 dvorca). Krško: Krško (Leskovec 
1 dvorec). Laško: Trbovlje (Knezdol 2 dvorca). 
Škofja Loka: Trata (Zirovski vrh 1. dvorec). Ljub
ljana, mesto: Ljubljana, mesto 1 dvorec. 

V L j u b l j a n i , dne 18. januarja 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 

oblastni veterinarski referent Paulin s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 
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Ošpice. — Morbilli. 

Dolnja Lendava . 
Ljutomer. . . . 
Maribor, levi breg 
Murska Sobota . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 

3 
28 

42 

3 
28 

40 

Davlca. — Dlphterla et Croup. 

Celje 1 
Celje, mesto . . . 2 
Ljutomer 1 
Maribor, levi breg. 1 
Maribor, mesto . , 
Murska Sobota . , 
Prelog j 
Prevalje '. 
Ptuj j 4 
Šmarje pri Jelšah . I 5 

Skupaj 16 
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Sen. — Erysipelas. 

i Čakovec 
! Ljutomer 
, Maribor, desni breg 
I Maribor, mesto . . 
| Slovenjgradec . . 
i Skupaj . 

16 

S 1/28—2. . 161 
Konkurzni oklic. 

Razglasitev konkurza o imovini z a p u š č i n e 
p o F r a n c u L e s k o v a r j u , posestniku na Pra-
gorskem, in M i l k e L e s k o v a r j e v e , posestnice 
istotam. 

Konkurzni komisar: dr. Jakob Doljan, višji sodni 
svetnik in predstojnik okrajnega sodišča v Slovenski 
Bistrici. 

Upravnik mase: dr. Boštjan Schaubach, odvetnik 
v Slovenski Bistrici. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Slo
venski Bistrici dne 2 5. j a n u a r j a 1 9 2 8 . ob de
setih. Oglasitvoni rok do dne 1 0 . m a r c a 1 9 2 8 . 
Ugotovitveni narok pri imenovanem sodišču dne 
2 4. m a r c a 1 9 2 8 . ob desetih. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 16. januarja 1928. 

K 799/27. 53 

Dražbeni oklic 

5 | 4 | 3 
V M a r i b o r u , dne 5. januarja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

O. br. 1.57/2. 

Razglas. 
203 

Na podstavi pooblastitve ministrstva za trgovino 
in industrije z dne 8. februara 1927., br. 4428/VI-26, 
6em potrdil izpremembo § 2. pravil za Dolnje Len
davsko hranilnico, d. d. v Dolnji Lendavi, po sklepu 
občnega zbora z dne 27. marca 1926., odnosno druž
benega ravnateljstva z dne 11. oktobra 1927. 

Izprememba se nanaša na to. da se je zvišala 
delniška glavnica od 250.000 Din na 500.000 Din. 

V M a r i b o r u , dne 16. januarja 1928. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Scbaubach s. r. 

L. št. 3/48. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

o d dne 2 2 . d o dne 3 1 . d e c e m b r a 1927. 

Razglasi sodišč in m m oblastev. 
S 24/27—20. 195 

Potrditev prisilne poravnave. 
Deželno kot konkurzno sodišče v Ljubljani po

trjuje prisilno poravnavo, ki se jo sklenila pri na-
; roku z dne 7. januarja 1928. s prezadolženko Marijo 
i L o z a r j e v o. 

I Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 13. januarja 1928. 
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Vnetje hrbteničnega mozga. — Polyomyelitis acuta. 
Slovenjgradec . . ; 1 | . | . | . | 1 

Skupina tiražnih boleznL 
Celje 4 
Čakovec 1 
Gornji grad . . . 2 
Maribor, desni breg 1 
Maribor, levi breg , 
Murska Sobota . 
Prevalje . . . . 
Ptuj 
Slovenjgradec . 

Skupaj 16 1 

1 

15 

S 34/26—89. 201 

Odprava konkurza. 
Prezadolženka: J u g o s l o v a n s k a z a v a r o 

v a l n a h r a n i l n i c a v L j u b l j a n i . 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 34/26—5 o imovini te prezadolženke, je po § 166., 
odstavku 2-, k. r. odpravljen, kor ni kritja za stroške 
postopanja. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 14. januarja 1928. 

Dne 1 8 . f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Goriški vrh, vi. št. 2. 

Cenilna vrednost: 107.086 Din 34 p ; vrednost 
priteklin: 6625 Din; najmanjši ponudek: 75.806 Din 
56 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek II., 
dne 29. decembra 1927. 

E 724/27. 52 

Dražbeni oklic 
Dne 1 8 . f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin : 
zemljiška knjiga Bistra, vi. št. 6. 

Cenilna vrednost: 68.161 Din 72 p; vrednost pri
teklin: 15.370 Din; najmanjši ponudek: 55.700 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek IL, 
dne 29. decembra 1927. 

Prevalje 
Griža. — Dysenterla. 
. . | 2 [ . | . 

Skrlatlnka. — Scarlatina. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Dolnja Lendava . . 

i Konjice 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

Krčevita odrevenelost — Tetanus. 
Čakovec ; 1 ' . | . i 
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S 1/28—2. 194 

Konkurzni oklic 
Razglasitev konkurza o imovini firme : V i l j e m 

T r e o v Ljubljani, Gosposvetska cesta št. 10, regi
strirane pod isto firmo. 

Konkurzni komisar: dr. Alojzij Gradnik, svetnik 
deželnega sodišča v Ljubljani. 

Upravnik mase: dr. Emil Stare, odvetnik v Ljub
ljani. 

Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 140 dne 4. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih. 
Oglasitveni rok do dne 17 . m a r c a 1 9 2 8. Ugoto
vitveni narok pri podpisanem sodišču dne 3 1 e g a 
m a r c a 1 9 2 8 . ob desetih. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 19. januarja 1928. 

S 17/27—7/49 kk. 160 

Potrditev prisilne poravnave. 
Konkurzna stvar: Anton S e n e a r , oblačilnica 

v Ptuju. 
Prisilna poravnava, sklenjena na naroku z dne 

30. novembra 1927. pri okrajnem sodišču v Ptuju 
med prezadolžencem Antonom Senčarjem in njego
vimi upniki, se po § 152. k. r. potrjuje. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 29. decembra 1927. . 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
St. 643/27. 189 

Razglas. 
Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., je do

volilo s sklepom z dno 3. decembra 1927., Ne Ш 
173/25—5, notarju Avgustu D r u k a r j u v Celju, 
da sme notarske spise, knjige in seznamko izza 
poslovanja kot notarski namestnik v Celju obdržati 
v svoji shrambi ter izdajati odpravke, dokler bo 
u rad oval kot notar v Celju. 

Notarska zbornica v Ljubljani, 
dne 18. januarja 1928. 

Predsednik: Hudovernik s. r. 

D. št. 5957/28. 205 

Nabava telefonskih kablov in kabelskega 
materiala. 

Direkcija pošte in telegrafa v Ljubljani razpisuje 
drugo pismeno dražbo za dobavo 2310 m armiranega 
telefonskega kabla od 40 do 60 žil in drugega kabel
skega materiala. 

Dražba bo dne 17. f e tor u a r j a 1 9 2 8 . ob 
11. uri pri podpisani direkciji (soba št. 42). 

Jamčevina 5 % (za inozemce 10%) se mora 
položiti najkesneje do 10. ure na dan dražbe pri 
pomožnem uradu podpisane direkcije (soba št. 41), 
kjer se lahko vpogledajo in kupijo tudi pogoji, ki 
so isti kakor za prvo licitacijo. 

Direkcija pošte in telegrafa v Ljubljani 
(Sv. Jakoba trg št. 2), 
dne 20. januarja 1928. 
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St. •%. ; 148 з - з 

Razglas o licitaciji. 
Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre

vzem tlakovanja in poprave potov do glavne cari
narnice na Rakeku p r v o j a v n o p i s m e n o 
o f e r t n o l i c i t a c i j o , ki se bo vršila dne 
11. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob 11. uri v sobi št. 17 
gradbene direkcije v Ljubljani. 

Motam se dobivajo med uradnimi urami potreb
ni podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti pla
čilu napravnih stroškov. 

Ponudbe se morajo glasiti v obliki enotnega po
pusta v odstotkih (tudi z besedami) na vsote odo
brenega proračuna, ki znaša 2,150.065 Din (dva mili
jona sto in petdeset tisoč petinšestdeset dinarjev). 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 
licitaciji v «Službenih Novdnah» in na razglasni 
deski gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 14. januarja 1928. 

55 
Licitacija se bo vršila v pisarni te sekcije dne 

18. f e b r u a r j a 1 9 2 8., in sicer 6e bo začela za 
proge Zagrebške državne ceste ob desetih, za proge 
Karlovške državne ceste pa ob štirinajstih. 

Popolni razpis o licitaciji glej v Uradnem listu 6 
z dne 18. januarja 1928. 

Gradbena sekcija v Novem mestu, 
dne 10. januarja 1928. 

Št. 286/11. 146 2—2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava dveh kilovatnih števcev. 
Natančnejši dobavni pogoji se dobivajo pri pod

pisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 3 1. j a-

n u a r j a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 13. januarja 1928. 

Št. 373. 199 3—1 

Razglas o licitaciji. 
Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre

vzem rekonstrukcije mostu čez Kokro pri Kranju v 
km 0-769 Jezerske državne ceste p r v o j a v n o 
p i s m e n o o f e r t. n o 1 i c i t a c i j o, ki se bo vršila 
dne 2 8. f o b r u a r j a 19 2 8. ob enajstih v sobi 
št. 2 gradbene direkcije v Ljubljani. 

Istotam se dobivajo med uradnimi urami potrebni 
podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti plačilu 
napravnih stroškov. 

Ponudbe naj se podado v obliki, popusta v od
stotkih (tudi z besedami) na vsote odobrenega pro
računa, ki znaša 1,481.569 Din 10 p. 

Podrobnosti razpisa so razvidne Iz razglasa o 
(licitaciji v «Službenih Novinah» in na razglasni 
deski gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 19. januarja 1928. 

St. 297/П. 147 2 - 2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 80 m8 smrekovih in borovih 

plohov. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 3 1. j a-

n u a r j a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 13. januarja 1928. 

Št. 404/П. 159 2—2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 140 m8 jamskega lesa. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 3. f e -

b r u a r j a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 16. januarja 1928. 

St. 40/F. 132 3 - 3 

Razglas o prvi ustni licitaciji za. dobavo 
gramoza za državne ceste v območju 

gradbene sekcije v Kranju. 
Podpisana gradbena sekcija razpisuje p r v o 

u s t n o l i c i t a c i j o za d o b a v o g r a m o z a , 
in sicer: 

a) za progi od km 15 do lun 32.2 na L j u b e 1 j -
s k i c es t i ; 

b) za proge od km 0.0 do km 58 na K o r e n s k/ 
c e s t i . 

Licitacija se bo rršila v pisarni sekcije za vsako 
progo poeebe, in sicer v s o b o t o d n e 18. fe
b r u a r j a 1 9 2 8. z začetkom ob devetih. 

Ponudniki ali njih pooblaščenci morajo priti na 
licitacijo točno ob določenem času. 

Popolni razglas o licitaciji glej v Uradnem listu 5 
z dne 14. januarja 1928. 

Gradbena sekcija v Kranju, 
dne 10. januarja 1928. 

St. 496/11. 190 2 - 1 
Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava 27 m specialnega gonilnega 
jermena 150 mm širine in 7 mm debeline. 

Ponudbe naj se vlože najkesneje do dno 7. f e -
b r u a r j a 1 9 2 8 . ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 19. januarja 1928. 

Letnik i . 

Pogoji za sprejem so: 
1.) starost dopolnjenih 19 let,, toda ne preko 

30 let; 
2.) državljanstvo kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev; 
3.) znanje državnega jezika v govoru in pisavi; 
4.) z dobrim uspehom dovršena nižja srednja ali 

meščanska šola ali tej ustrezna izobrazba; zaželena 
pa je celotna srednješolska izobrazba; 

5.) popolno telesno in duševno zdravje; 
6.) neoporečnost. 
Prvi trije meseci po vstopu se štejejo za po-

izkusno dobo. Po tem času sklepa ravnatelj šole o 
končnem sprejemu. 

25 gojenk se sprejme ob lastnih stroških. 
Te bodo plačevale zavodu mesečno po 100 Din 

kot donesek k režijskim stroškom šole, za hrano pa 
režijske stroške (za sedaj po 16 Din na dan). 

Oskrbeti si morajo tudi predpisano službeno 
perilo. 

Kolikor bo prostora, bodo mogle stanovati v 
zavodu. 

Tri gojenke se sprejmejo ob državnih stroških. 
Te gojenke bodo dobivale v zavodskem internatu 
brezplačno hrano in stanovanje, službene predpas
nike in službena pokrivala. 

Ob vstopu v šolo pa se morajo pismeno zavezati, 
da bodo služile po dokončani izobrazbi štiri leta v 
onih socialno-higienskih napravah, ki jih odredi rav
natelj šole za sestre v Ljubljani. 

Razen teh se sprejmejo tri gojenke ob polovici 
stroškov, tako da krije gojenka polovico vseh meseč
nih stroškov v znesku 300 Din, polovico pa država. 
Te gojenke imajo hrano in stanovanje v zavodu, 
službene predpasnike in službena pokrivala. 

Te gojenke morajo služiti dve leti v onih so
cialno-higienskih napravah, ki jih odredi ravnatelj
stvo podpisanega zavoda. 

Pravilno kolkovane prošnje s potrebnimi doka
zili naj se pošljejo zavodu za socialno-higiensko za
ščito dece v Ljubljani do dne 15. m a r c a 1 9 2 8 . 

Vsaka prosilka naj navede, ali želi biti sprejeta 
ob lastnih stroških, polovičnih ali državnih stroških. 
Prosilke, ki žele vstopiti ob lastnih stroških, naj po 
možnosti točno navedejo, kje žele zunaj stanovati. 

Zavod za socialno-higiensko zaščito dece 
v Ljubljani, 

dne 15. januarja 1928. 
Šef zavoda in ravnatelj šole za sestre: 

dr. B. Dragaš s. r. 

Št. 65. 187 3—2 

Razglas o prvi ustni licitaciji za dobavo 
gramoza za državne ceste v območju 

gradbene sekcije v Murski Soboti. 
Po nalogu gradbene direkcije v Ljubljani z dne 

4. januarja 1928., št. 72, razpisuje podpisana grad
bena sekcija p r v o u s t n o l i c i t a c i j o z a d o 
b a v o g r a m o z a n a V a r a ž d i n s k i i n V e r -
ž e j s k i d r ž a v n i c e s t i . 

Licitacija se bo vršila v petek dne 2 4. f e b r u 
a r j a 1 %2 8. v pisarni podpisane gradbene sekcije. 

Popolni razglas glej v Uradnem listu 7 z dne 
20. januarja 1928. 

Gradbena sekcija v Murski Soboti, 
dne 17. januarja 1928. 

št. 25. ." 138 3 - 3 

Razpis o licitaciji za dobavo gramoza. 
Podpisana gradbena sekcija razpisuje j a v n o 

' u s t n o l i c i t a c i j o za d o b a v o g r a m o z a 
na progah od km 42 do km 121-658 Zagrebške in na 
progah od km 0-0 do km 29-368 Karlovške državne 
ceste. 

Št. 530/11, 531/U, 532/11 in 533/11. 197 2—1 

Razpis dobav. 
Razpisuje se dobava: 

a) 7 kctelnih kontrolnih aparatov; 
b) 1 turbinske sesaljke z motorjem in kompletno 

armaturo; 
c) 2 centrifugalnih sesaljk, direktno spojenih z mo

torji, in 1 rezervnega motorja k tem sosaljkam; 
č) 2 turbinskih sesaljk, direktno spojenih z motorji, 

s kompletno armaturo. 
Natančnejši dobavni pogoji se dobivajo pri pod

pisani direkciji. 
Ponudbo naj se vlože najkesneje do dne 1 4. f e -

b r u a r j a 1 9 2 8 . ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 20. januarja 1928. 

št. 534/11. 198 2 - 1 
Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava 160 kg pokosta (firneža). 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 3. f e -

b r u a r j a 1 9 2 8 , ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 20. januarja 1928. 

Št. 54. 
Razpis. 

Razpisuje se natečaj za sprejem gojenk v šolo 
za sestre v 'zavodu za socialno-higiensko zaščito 
dece v Ljubljani. 

Pouk, ki se začne dne 15. aprila 1928., bo teo
retičen (predavanja) in praktičen (hospitacija) ter bo 
trajal dve leti. 

Učenke se bodo vzgajale za negovalke dojenč
kov, za dečje zaščitne sestre, za potujoče učiteljice 
dečje higiene in v gospodinjstvu; obenem dobe Btro-
kovno podstavo za udejstvovanje v vseh drugih 
strokah socialne in higienske zaščite dece. 

Razne objave. 
Št. 357. 202 

Savez agrarnih zajednic, 
r. z. z n. z. v Mariboru, 

sklicuje po § 24. statuta na dan 19. f e b r u a r j a 
1 9 2 8. ob desetih v prostore gospoda S'enekoviča v 

Tattenbachovi ulici Vfcjttariboru 
drugi redn i občn i zfto& 
s tem d n e v n i m r e d o m : -

1.) Poročilo predsednikovo. «. 
2.) Poročilo poslovodjevo. 
3.) Poročilo nadzorništva. 
4.) Predlog o odvezi odbora. 
5.) Potrditev računskega zaključka. 
6.) Volitev upravnega odbora. 
7.) Volitev nadzorstvenega odbora. 
8.) Volitev zadružnega poslovodje. 
9.) Slučajnosti. 

* * * 
Občni zbor sklepa veljavno, če je zastopana na 

njem polovica članov ne glede na število zastopanih 
deležev. Ce ni toliko članov prisotnih, se vrši čez 
14 dni na istem prostoru, ob isti uri in z istim dnev
nim redom nov občni zbor, ki sklepa veljavno ne 
glede na število zastopanih članov in deležev. 

• Za načelništvo Saveza agrarnih zajeđnic: 
J. Grobelsek s. r. I. Kristovič s.r, 

128 3-3 Poziv upnikom. 
Z a d r u ž n a e l e k t r a r n a v Z l a t o l i č j u , 

registrovana zadruga z omejeno zavezo, je prešla v 
likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj priglase terjatve. 
Likvidatorji. 
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188 

Imovina. 

Narodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Bilanca z dne 31. decembra 1927. D o l g . 

Metalna podloga: 
v metalu: 

v zlatu 
v srebru 

v razni tuji valuti: 
v blagajnah 
v depotu pri tujih korespondentih 

Gotovina v metalnem nikljevem 
novcu 

Posojila: 
na menice po navadnem eskontu. 
na zastavo vrednostnih papirjev . 

i Prejemki od države: 
dolg za odkup kronskih novčanic . 
poodbitku držav

ne udeležbe pri 
zaslužku Na
rodne banke . Din 42,374.191 51 

odštevši od te
ga za državno 
udeležbo pri 
stroških za iz
delovanje nov
čanic . . . . . 12,374.191-51 

Din 

88,771.923 101 

17,570.623 60 

po računu stalne zamene v bančnih 
novčanicah 

po računu začasne zamene v banč
nih novčanicah . 

po računu rednega kredita Din 
1.000.000.000-— 

po Izrednem kreditu 

Vrednosti bančnih fondov: 
rezervnega 
za popolnitev dividende 
za nepremičnine 
za zidanje založiSča 
za podpiranje kmetijstva . . . . 
za podpiranje kmetijske književnosti 

Vrednost pokojninskega fonda za 
bančno osebje 

Bančne nepremičnine: 
zgradbe centrale in podružnic . . 
tvornica za izdelovanje novčanic . 

PohiStvo in oprema 
Hranilni depoziti 
Depoziti po raznih računih in kav

cije 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 

Depot kovanega denarja . . . . 

Tečajna razlika 
po raznih kupljenih devizah . . . 

747.870 
345,644.917 

Din 

106,342.546 70 

346,392.788 36 

1.102,664.873 70 

30,000.000 

1.432,006.440 09 
251,123.405 99 

1.072,664.873 

188,112.273 

110,702.543 

966,355.034 
2.000,000.000 

10,710.453 
23,866.455 

2,323.512 
2,663.288 

467.420 
261.129 

81,955.404 
11,027.137 

Din I p 

452,735.335:06, 

194.561 

1.683,129.846 

04 

08 

4.337,834.724 661 

Glavnica 
je določena z Din 50,000.000 v ko
vanem zlatu; na njen račun vpla
čano: 

v kovanem zlatu 
v novčanicah 

Novčanice v obteku: 
stalne dinarske 
dinarske 
dinarsko-kronske 

! i 
40,292.2581—i 

| j 
20,359.200 60 

92,982.541 
2,804.269 

40,758.149 

4.940,219.197 

2.138,377.163 

32,455.700 

888,361.767 

14.670,504.714 31 

Terjatve države: 
po računu stalne zamene v razni 

valuti 
po računu začasne zamene v razni 

valuti 
po raznih računih . 

Obveznosti po tekočih in po raznih 
računih : 

po žirovnih računih 
po raznih računih 

Bančni fondi: 
rezervni 
za nakup zlata za glavnico . . . 
za popolnitev dividende 
za amortizacijo nepremičnin . . . 
za zidanje založišča 
za podpiranje kmetijstva . . . . 
za podpiranje kmetijske književ

nosti 
Pokojninski fond bančnega osebja 
Položltelji hranilnih depozitov . . 
Položltelji depozitov po raznih 

računih In kavcije 
Terjatve države za zastavljene do 

mene 
Ministrstvo za finance po računu 

depota kovanega denarja . . 

Tantieme 
Neizplačana prejšnja dividenda 
Čisti letošnji dobiček za razdelitev 

med delničarje 

Din Din 

10,000.000 
20,000.000 

4.332,283.810 
1.390,878.045 

20,227.600 

188,112.273 

110,702.543 
167,352.202 

720,965.713 
365,615.751 

10,738.885 
83.055.870 
23,712.045 
17,872.431 
2,664.164 

464.467 

258.91152 

Din IPi 

30,000.000 

5.743,389.455 

466,167.019 57 

1.086,581.465 07! 

138,766. 
20,303. 
40,758.149;в5! 

,776144! 

,682,971 

4.940,219. 

2.138,377, 

32,455. 

4,507. 

728, 

197 88, 

163 

,700 

,892 

,751 

28,249.461 

71 

02 

14.670,504.714 31 

Izguba. Račun izgube in dobička z dne 31. decembra 1927. Dobiček. 

Skupni stroški 
centrale in vseh^ndružnlc : 

plače in drafflKke doklade Din 17,839.752-55 
kurjava/Wzsvetijava, poštnina, depeše, pisarniške 

potrebščine, popravila zgradb, dnevnice, pri
spevki, stroški za izdelovanje novčanic in 
vsi ostali stroški . . 14,114.728-79 

Amortizacije 
od nepremičnin, pohištva, in opreme 

Dvomljive terjatve . . . 
Tantieme 

upravnemu in nadzorstvenemu odboru in uradnikom po členu 39. zakona 
Državna udeležba pri zaslužku 

po členu 39. zakona 
Čisti dobiček za razdelitev med delničarje . . 

Din 

31,954.481 

2,133.979 
4,990.220 

4,507.892 

42,374.191 
28,249.461 

P! 

114,210.225 75 

Po sklepu upravnega odbora z dne 4. januarja 1928. smo podpisani pregledali 
prednjo b i l a n c o in prednji r a č u n d o b i č k a in i z g u b e , ju vzporedili z glavnimi 
in pomožnimi knjigami ter ugotovili, da sta povsem točna in pravilna. 

V B e o g r a d u , dne 13. januarja 1928. *,, , 
Ciani upravnega odbora: 
Tod. J. Mljailovlč s. r. 

I. Bajlonl s. r. 
MIh. L. Đurić s. r. 

Dohodki od meničnih obresti: ' 
zaslužek od meničnih obresti po odbitku prenosnih obresti. . 

Dohodki od posojilnih obresti na zastave: 
zaslužek na obresti po zastavah po odbitku prenosnih obresti 

Dohodki od obresti po državnem posojilu Din 1.000,000.000-
obresti od tega posojila 

Zaslužek pri raznih poslih: 
od provizije, tečajne razlike, hranarine, raznih obresti itd. . . 

)in 

69,865.691 

14,955.956 

5,099.336 

24,289.241 

114,210.225 75 

Šef knjigovodstva: 
MIh. Parlvodić s. r. 

Na podstavi člena 27. zakona o Narodni banki in členov 75. in 94. statuta je 
nadzorstveni odbor pregledal prednjo b i l a n c o in prednji r a č u n d o b i č k a in iz
g u b e ter ju odobrava, ko je ugotovil, da sta pravilna. 

V B e o g r a d u , dne 16. januarja 1928. 

Podpredsednik: Člani nadzorstvenega odbora: 
Mat Jovanovlč s. r. dr. Ferd. Gramberg s. r. 

R. J. Jovanović s. r. 
Millvoje M. Popovlč s. r. 
Tatomir Petronijević s. r. 

H. D. Azrlel s. r. D. Hribar s. r. 

Predsednik : 
D. J. Žlvadlnovlč s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Amb rožič v Ljubljani. 

t»'- r • -., . «ìjitjH .''.«sîLjî «5 
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9. V Ljubljani, dne 25. januarja Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D EiIST 
ljubljanske in mariborske oblasti 

Vsebina: 
22. Uredba o vojaški akademiji. 
23. Naredba, s katero se pogojno izvzemajo od obvez 

nosti zavarovanja zoper bolezen in nezgode name' 
ščenci in delavci, zaposleni pri vodnih zadrugah. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

22, 
Mi 

A l e k s a n d e r I., 
po milosti božji in narodni Tolji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

predpisujemo na predlog Našega ministra za vojsko 
in mornarnioo na podstavi členov 3. in 208. zakona 

o ustroju vojske in mornarnice to-le 

U r e d b o 
o vojaški akademiji." 

P r v i d e l . 

A. Obče odredbe. 
Ölen 1. 

Vojaška akademija ima nalogo, popolnjevati 
vojekovne zvrsti z vTlimi, dobro pripravljenimi, iz
urjenimi in dobro vojaški vzgojenimi mladimi čast
niki kakor tudi dajati mlajšim častnikom vojskovnih 
zvrsti viëjo vojaškoznanstveno izobrazbo. 

Potemtakem se deli vojaška akademija na nižjo 
šolo, ki pripravlja gojence za popomjevanje čast
niških mest v vojskovnih zvrsteh, in na višjo šolo, 
v kateri dobivajo mlajši častniki višjo vojaškoznan-
stveno izobrazbo. 

Ölen 2. 
Vojaška akademija je stalna in posebna naprava, 

v administrativnem pogledu pa deluje kot organ 
П. stopnje. 

Njeno stalno stanišče je v Beogradu. 

Ölen 3. 
Vojaška akademija je v disciplinskem in admini

strativnem pogledu neposredno pod ministrstvom 
za vojsko in mornarnico, v učnem pogledu pa pod 
načelnikom glavnega generalnega štaba. 

B. Uprava vojaške akademije. 
Člen 4. 

V sestavi vojaške akademije so: uprava, gojenci 
nižje in slušatelji višje šole, šolski odred s svojimi 
edinicami in ostale zavodske naprave. 

Sestava uprave, šolskega odreda in zavodskih 
naprav vojaške akademije je ustanovljena z uredbo 
o formaciji vojske; koliko novih gojencev nižje in 
koliko slušateljev višje šole vojaške akademije ^pa 
naj se sprejme v dotičnem letu, o tem odloči mini
ster za vojsko in mornarnico po potiebi in po pro
računskih sredstvih. 

Ölen 5. 
Upravo vojaške akademije sestavljajo: 
1.) upravnik, 
2.) upravnikova pomočnika, 
3.) adjutantura, 

* cSlužbene Novine kraljevino Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 31. decembra 1927., št. 298/LXXXV. 

4.) komandno osebje: razredni in oddolkovni sta
rejšine in vodni častniki, 

5.) intendantura, 
6.) saniteta in 
7.) ostalo osebje po formaciji. 
V sestavo uprave spadajo poleg osebja, določe

nega s formacijo vojske, tudi člani učnega osebja. 

1.) U p r a v n i k . 

Ölen 6. 
Upravnik vojaške akademije se postavlja na ta 

položaj s kraljevim ukazom na predlog ministra za 
vojsko in mornarnico. 

Položaj, oblast in pravice ima po svojem činu, 
ki je odrejen s formacijo vojske. 

Upravnikove dolžnosti so, voditi vse posle, ki se 
nanašajo na komandiranje, pouk in vzgojo gojencev 
nižje šole in slušateljev višje šolo vojaške akade
mije kakor tudi. na upravljanje vojaške akademije 
in nje oskrbovanje z vsemi potrebščinami. 

Upravnik je odgovoren za obči uspeh v šoli v 
učnem in vzgojnem pogledu. 

Ölen 7. 

Upravniku vojaške akademije služijo za pomožne 
organe : 

1.) za komandiranje, upravljanje, vzgajanje go
jencev in njih opremljanje z vsemi pripomočki — 
pomočnika in osebje uprave; 

2.) za pouk — pomočnika in učno osebje: pro
fesorji, profesorski pomočniki in učitelji; 

3.) za izučevanje gojencev nižje šole v forma
cijskih pravilih in vojni službi — šolski odred s 
svojimi edinicami; 

4.) za podpiranje pouka kakor tudi za oprav
ljanje pomožnih poslov in del — šolske naprave in 
služabništvo. 

2.) U p r a v n i k o v a p o m o č n i k a . 

Ölen 8. 

Upravnik vojaške akademije ima dva pomoč
nika: enega za višjo in enega za nižjo šolo vojaške 
akademije. 

Upravnikova) pomočnika se postavljata na ta 
položaj s kraljevim икажот na predlog ministra za 
vojsko in mornarnico. 

Pomočnika sta upravnikova neposrednja organa 
za komandiranje, vzgajanje in izvajanje pouka, vsak 
pri svoji šoli. Pomočnik za višjo šolo je obenem 
prvi predstojnik slušateljem te šole; pomočnik za 
nižjo šolo pa je takoj za razrednimi atarejšinami ne-
posrednji višji nadrejeni starejšina. 

Pomočnika imata položaj, oblast in pravi&e po 
svojem činu, ki jo določen s formacijo vojske. 

Pomočnika imata te-le dolžnosti: 
1.) z upravnikom sestavljata in izdelujeta učni 

načrt in program; 
2.) podpirata upravnika v celokupnem poslo

vanju glede komandiranja, vzgajanja in izvajanja 
pouka; 

3.) vzdržujeta edinstvo ter bliže in neposredno 
nadzirata pravilno izvrševanje pouka pri svoji šoli. 

Kadar je upravnik odsoten, ga zastopa v dolž
nosti višji pomočnik. 

3.) A d j u t a n t u r a . 

Ölen 9. 
Za opravljanje poslov in celokupne administra

tivne službe pri upravi je ustanovljena adjutantura, 
ki ji načeluje načelnik. 

Načelnik adjutanture je v polkovniškem ali pod-
polkovniškem činu ter se postavlja na ta položaj « 
kraljevim ukazom na predlog ministra za vojsko in 
mornarnico. 

Načelnik adjutanture'je obenem delovodja aka
demijskega sveta in obeh profesorskih svetov; če ni 
tudi sam, član učnega osebja v eni obeh šol, nima 
glasovalne pravice. 

Kot načelnik adjutanture ima te-le dolžnosti: 
a) regulira celotno službo pri upravi ter vodi vse 

administrativne posle v njej; 
b) vrši vse priprave za seje akademijskega sveta 

in obeh profesorskih svetov, v katerih poroča kot 
delovodja o stvareh dnevnega reda; 

c) zbira, ureja in hrani statistične podatJce za 
vojaško akademijo; in 

č) izvršuje vse pripravljalne posle za prehod vo
jaške akademije k mirnodobnega stanja v mobilno 
in vojno stanje in obratno. 

Pod načelnikom je vse njemu podrejeno osebje, 
in sicer: 

1.) adjutant, ki opravlja vse adjutant&ke posle 
in posle občega administrativnega značaja; 

2.) častnik za register, ki vodi glavni seznamek 
gojencev in register slušateljev, 

3.) sodni častnik za pravne posle; 
4.) arhivar za čuvanje arhiva po pravilih za služ

beno dopisovanje; 
5.) častnik za prikomandirane podčastnike in 

vojake kot stanovanski komandant; in 
6.) podčastniki pisarji. 

4.) K o m a n d n o o s e b j e . 

a) Razredni starejšine. 

•Ölen 10. 
' Razredni starejšine so neposrednji organi pomoč

nika za nižjo šolo za poveljevanje razredom nižje 
šole vojaške akademije. 

Vsakemu razredu poveljuje razredni starejšina, 
ki se postavlja s kraljevim ukazom na predlog mi
nistra za vojsko in mornarnico. 

Razredni starejšine imajo te-le dolžnosti: 
a) pravilno vzgajajo gojence svojega razreda v 

vojaškem in patriotsko-nacionalnem duhu, tako da 
pridejo iz šole prešinjeni s patriotsko požrtvoval
nostjo in vrlim pojmovanjem svoje starejšinske dolž
nosti; 

b) proučujejo Bvoje gojence, njih značajne vrline 
ter vodijo zato med šolanjem beležke o vsakem iz
med njih; 

c) ocenjajo koncem šolanja na podstavi pribav
ljenih podatkov in osebnega opazovanja z oddelkov-
nimi' starejšinami vsakega svojega gojenca; 

č) razredni starejšine so vsak za svoj razred ob
enem voditelji pouka o formacijskih pravilih in pra-
vilskih znanjih svoje vojekovne zvrsti; v tem po
gledu so njih dolžnosti iste kakor ostalih članov, 
učnega osebja. 



58 Letnik X. 

b) Oddelkovni starejšine in vodni častniki. 

Člen 11. 
Oddelkovni starejšine so višji častniki v činu po 

formaciji vojske z dovršeno nižjo šolo vojaške aka
demije. Na te položaje jih postavlja minister za 
vojsko in mornarnico. 

Kot neposredno podrejeni organi razrednih sta-
rejšin imajo dolžnost, izvajati pri gojencih nižje 
šole strokovno formacijsko izučevanje, vzgajati go
jence in regulirati notranjo službo v svojih oddelkih. 

Pomočniki oddelkovnih starejšin so vodni čast
niki v činu po formaciji vojske. 

5.) I n t e n d a n t u r a . 

Člen 12. 
Kot organ uprave vojaške akademije za vsakršno 

oskrbovanje gojencev, šol in zavodskih naprav je 
ustanovljena intendantura, ki ji načeluje načelnik. 

Intendantura sestavlja proračun in vodi eviden
co, kako se porabljajo odobreni krediti; podaja 
vloge za potrebščine ter porazdeljuje vso potrebno 
opremo in ves material. 

Načelnik intendanture se postavlja na ta polo
žaj s kraljevim ukazom na predlog ministra za voj
sko in mornarnico. Načelnik je upravnikov nepo-
srednji organ; kontrolira upravljanje imovine vobče 
in je odgovoren za to. 

Pod načelnikom je neposredno vse njemu pod
rejeno osebje (blagajnik, knjigovodja, računski pre
glednik, intendant, oskrbniki opreme, knjižničar in 
nadzorniki avtogTafske delavnice, vojaških delavnic 
in zgradb) kakor tudi ves material, zgradbe, po
hištvo in ostalo, kar se vodi po inventarju vojaške 
akademije aJi ji je dano v oskrbovanje in uporab
ljanje. 

6.) S a n i t e t a , 

Člen'13. 
Posle sanitetne grane opravljajo: bigienik za

voda, zavodski zdravnik in zobni zdravnik. 
Higienik zavoda je, poleg redne dolžnosti, reden 

profesor vojaške higiene na nižji šoli vojaške aka
demije; skrbi za higiensko službo v zavodu. 

Zavodski zdravnik daje zdravniško pomoč in 
zdravi gojence kakor tudi vse osebje zavoda; ob
enem je šef ambulatorija. 

Zobni zdravnik je šef zobne postaje ter opravlja 
vse posle v njej. 

Higienik zavoda je upravnikov referent o sanitet
nih poslih in podrejeni so mu ostali zdravniki v za
vodu; skrbi za to, da se opravlja sanitetna služba v 
zavodu po veljavnih pravilih; sestavlja vloge za 
kredite po sanitetni grani ter predlaga nabave iz 
njih. 

7.) U č n o o s e b j e . 

Člen 14. 
Učno osebje vojaške akademije sestavljajo: pro

fesorji, profesorski pomočniki in učitelji; jemljejo 
se lahko iz vojske ali pa iz civilnega prebivalstva. 

Člen 15. 
Profesorji, profesorski pomočniki in učitelji so 

ali redni ali honorarni. Redni so oni, ki jim je to 
stalna in edina dolžnost, honorarni pa oni, ki pre
davajo, poleg redne dolžnosti, poedine predmete v 
vojaSki akademiju * 

Vse učno osebje, bodisi iz vojske, bodisi iz civil
nega prebivalstva, se izbira po razglašenem nate
čaju. Izbira ga akademijski svet na podstavi učne in 
znanstvene reputacije in kompetence prijavljenih 
konkurentov kakor tudi po predloženih dokumentih: 
diplomah, odnosno znanstvenih in strokovnih delih. 

Njih postavitev predlaga upravnik vojaške aka
demije na podstavi sklepa akademijskega sveta. 

Člen 16. 
Redni profesorji in profesorski pomočniki se po

stavljajo na ta položaj s kraljevim ukazom na pred
log ministra za vojsko in mornarnico; učitelje in 
honorarne profesorje kakor tudi honorarne profesor
ske pomočnike pa postavlja minister za vojsko in 
mornarnico. 

Honorarni profesorji, honorarni profesorski po
močniki in učitelji prejemajo poseben honorar, ki 
mu odreja velikost minister za vojsko in mornar
nico v mejah proračuna. Ta honorar dobivajo poleg 
ostalih prejemkov tudi častniki, redni profesorji 

Člen 17. 

Redni profesorji vojaške akademije iz civilnega 
prebivalstva imajo plačo, periodične poviške in vse 
pravice po zakonu o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih. 

Člen 18. 

Člani učnega osebja imajo te-le dolžnosti: 
a) pravočasno izdelujejo potrebni program za 

predavanja iz svojih predmetov kakor tudi predmete 
same ter jih predlagajo upravniku v pregled; 

b) pazljivo zasledujejo delovanje, sprejemljivost 
in uspeh pri pouku vsakega gojenca, odnosno sluša
telja, in njegovo pridnost glede zahajanja k preda
vanjem ter podajajo potrebne predloge upravniku 
glede onih, ki se pokažejo za nemarljive; 

c) v teoretičnem tečaju izprašujejo vsakega go
jenca, odnosno slušatelja, ter ga ocenjajo iz svojega 
predmeta, v praktičnem tečaju pa dajo gojencem, 
odnosno slušateljem, ocene iz svojega predmeta; 

č) predlagajo upravniku vojaške akademije na
bavo knjig, materiala, priprav in ostalih pripomoč
kov, ki naj služijo za uspešnejše izvajanje pouka; 

d) vobče podajajo upravniku vloge za vse, česar 
jim je treba, da dosežejo pri pouku iz svojega pred
meta boljši uspeh. 

Člani učnega osebja so upravniku odgovorni za 
učni uspeh iz svojega predmeta. 

Profesorski pomočniki imajo te-le dolžnosti: 
a) podpirajo člane učnega osebja v njih delu pri 

predavanju in izvajanju pouka, vaj in ostalih prak
tičnih del; 

b) nadomeščajo člane učnega osebja, kadar so ti 
odsotni; in 

c) imajo po potrebi tudi sami predavanja ter iz
prašujejo poedine oddelke predmetov. 

Člen 19. 
Profesorski svet je ustanovljen posebe za višjo 

in poeebe za nižjo šolo vojaške akademije. Naziv 
ima po šoli, za katero je namenjen. 

Tako eden kakor tudi drugi profesorski svet se
stavljajo: upravnik vojaške akademije kot predsed
nik, kot člani pa pomočnik in profesorji dotične šole. 
V sestavo profesorskega sveta za nižjo šolo vojaške 
akademije spadajo kot člani še razredni starejšine. 

Načelnik adjutanture je delovodja obeh profe
sorskih svetov. 

Profesorski svet ima te-le dolžnosti in to-le pri
stojnost: 

1.) rešuje vprašanja iz pouka in vaj kakor tudi iz 
praktičnih del svoje šole, kolikor je treba za rešitev 
teh vprašanj vsestranske ocene vsega profesorskega 
sveta; 

2.) sklepa o nagradah za odlične gojence kakor 
tudi o tem, kaj se ukreni zoper gojence, da se po
boljšajo. 

Sklopi profesorskega sveta so polnoveljavni, če 
je prisotna pri seji najmanj polovica njegovih članov. 

Akademijski svet. 

Člen 20. 

Akademijski svet sestavljajo: upravnik kot pred
sednik, kot člani pa oba njegova pomočnika, iz-
vestno število profesorjev izmed generalov in višjih 
častnikov, ki jih odredi za člane minister za vojsko 
in mornarnico na predlog upravnika vojaške aka
demije. 

Kadar se rešujejo v akademijskem svetu vpra
šanja učnega načrta in programa ali vprašanja ob
čega učnega značaja, prisostvuje sejam kot član z 
glasovalno pravico tudi načelnik oddelka glavnega 
generalnega štaba, če ni itak član akademijskega 
sveta. 

Akademijski svet ima te jle dolžnosti in to-le pri
stojnost: 

a) izbira po členu 15. te uredbe člane učnega 
osebja za izpraznjene stolice in predlaga razrešitev 
poedinih članov učnega osebja od te dolžnosti; 

b) proučuje učna vprašanja ter določa učni načrt 
in program v nižji in višji šoli; 

c) razpravlja in podaja predloge o vseh vpra-' 
šanjih, ki se nanašajo na organizacijo in formacijo 
vojaške akademije; 

č) rešuje v načelu vsa vprašanja, ki se nanašajo 
na obče izobražanje in vzgajanje gojencev in sluša
teljev; 

d) pretresa vobče vsa vprašanja večjega pomena, 
ki bi koristno vplivala na napredovanje šole in na 
delovanje v njej. 

Sklepi akademijskega sveta so polnoveljavni, če 
prisostvuje seji akademijskega sveta najmanj polo
vica njegovih članov (brez načelnika učnega od
delka). 

Seje in sklepi akademijskega sveta so zaupnega 
značaja, o poslovanju sej pa se vodi zapisnik, ki ga 
podpisujejo vsi prisotni člani. 

Šolski odred. 

Člen 21. 
Za izvajanje strokovnega formacijskega pouka 

in iztičevanje gojencev nižje šole vojaške akademije 
v jahanju in formacijskih konjiških pravilih, za iz-
učevanje na težkih mitraljezah in izučevanje na 
artiljerijskom orodju je ustanovljen pri vojaški aka
demiji poseben šolski odred, sestavljen iz enp.ga 
konjiškega eskadrona, ene pehotne mitraljezne čete 
in ene baterije. Šolski eskadron služi še za izučevanje 
slušateljev višje šole vojaške akademije v jahanju. 

Sestava štaba šolskega odreda in njegovih delov 
je predpisana z uredbo o formaciji vojske. 

Šolskemu odredu poveljuje višji častnik v činu 
po formaciji vojske s pravico in oblastjo bataljon
skega komandanta. Postavlja se s kraljevim uka
zom na predlog ministra za vojsko in mornarnico. 

Komandant šolskega odreda je v disciplinskem 
in administrativnem pogledu neposredno podrejen 
upravniku vojaške akademije; glede pouka njemu 
podrejenih odinic pa je podrejen inšpektorjem dotič
nih yojskovnih zvrsti. 

Komandantu šolskega odreda so neposredno 
podrejeni komandirji šolskega eskadrona, šolske 
mitraljezne čete in šolske baterije v činu po forma
ciji vojske. Na te položaje jih postavlja minister za 
vojsko in mornarnico. 

Zavodske naprave. 

a) K n j i ž n i c a . 

Člen 22. 
KnjižnicaJ vojaške akademije lirani natisnjene, 

avtografirano in litografirane izdajo strokovne vo
jaške in občo vrednosti za službeno rabo učnega 
osebja, slušateljev višje šole in gojencev nižje žole 
vojaške akademije. 

Knjižnico oskrbuje knjižničar, ki je strokovno 
izobražen za ta posel. 

Knjižničar izdeluje in hrani katalog knjižnice. 
Upravniku podaja predloge tudi za nabavo knjig, 
atlantov, kart in drugih knjižničnih potrebščin. Pazi 
na porabljanje kredita, določenega za popolnjevanje 
knjižnice. 

Knjižničar je odgovorni varuh šolske knjižnice 
ter vodi njen inventar. ' 

b) K a b i n e t i . 

Clon 23. 
Artiljerijski, fortifikacijski, gradbeni, topografski, 

fotografski, fizikalni, kemijski, higienski, geografski 
in drugi kabineti služijo za nazorni, aplikatorni 
pouk; vsi so podrejeni upravi, glede oskrbovanja pa 
ustreznemu članu, učnega osebja, ki skrbi za njih 
sodobnost in pravilnost. 

Varuh dotičnega kabineta vodi kot odgovorni 
računodajalec inventar stvari, ki jih oskrbuje. 

c) L i t o g r a f s k a in a v t o g r a f s k a 
d e l a v n i c a . 

Člen 24. 
Avtografska delavnica služi z litografsko delav

nico vred za izdelovanje začasnih predmetov in učil 
vojaško akademije. 

Obe delavnici sta pod upravo nadzornika avto-
grafske delavnice. 

Nadzornik te delavnice vodi kot odgovorni 
oskrbnik inventar delavnice. Podrejen je načelniku 
intendanture. 

č) S a n i t e t n e n a p r a v e . 

Člen 25. 

Za zdravstveno službo v zavodu so ustanovljeni: 
a) ambulatorij z antivenerično postajo; 
b) zobna postaja; in 
c) profilaktična postaja. 

Člen 26. 
Za popravila obleke in obuvala gojencev in pri-

komandiranega moštva in za popravila zgradb, šol
skega pohištva, šolske opreme itd. so ustanovljene 
pri vojaški akademiji posebne zavodske delavnice, 
ki se otvarjajo in zatvarjajo po potrebi, kakor to 
odreja upravnik vojaške akademije. 

Moštvo, potrebno za delo v teh delavnicah, je 
določeno s formacijo vojske. Biti mora ob sprejomu 
v službo zdravo; oni, ki obole pozneje za. tuber
kulozo, sifilido ali trahomom, se odstranijo iz za
voda. Vse zavodske delavnice so podrejene načel
niku intendanture vojaške akademije. Delo v njih 
se vrši in poraba materiala se kontrolira in opravi
čuje po veljavnih predpisih o vojaških delavnicah. 
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Delovna moč v delavnicah se jemlje, kolikor je 
ni izmed vojakov obrtnikov, izmed profesionalnih 
mojstrov-civilnih obrtnikov. Njih denarni prejemki 
se poetavljajo v proračun vojaške akademije, njih 
Število pa predpisuje formacija. 

Služabništvo. 

Člen 27. 
Za. opravljanje pomožnih poslov kakor tudi za 

vzilrže-.anje instalacije in cislote ima vojaška aka
demija fotografe, risarje, avtografe, litografo, topo
grafo, laborante,'brivec, kuharje in njih pomočnike, 
pisarniške in ostale sluge. Vsi ti morajo biti ob spre
jemu v službo zdravi. Oni, ki obole pozneje za tuber
kulozo, sifilide-ali trahomom, se odstranijo iz zavoda. 

Denarne in ostale prejemke tega osebja ureja 
proračun. V službo jih sprejema ter jih porazdeljuje 
in odpušča upravnik šole. 

D r u g i d e l . 

Nižja šola vojaške akademije. 
Člen 28. 

Nižja šola vojaške akademije ima nalogo, popol-
njevati vojsk ovne zvrsti s pripravljenim in dobro 
vojaški vzgojenim častniškim kadrom, izobražati 
gojence v vojaškem duhu, jih vzgajati v koristni 
smeri, jim vcepiti pravilne nazore o njih poklicu, 
jim zbuditi zavest o njih poznejših starejšinskih 
dolžnostih ter jim razviti trden značaj in trdno voljo 
za njih poklic, za delo in izpopolnjevanje. 

Člen 29. 
Nižja šola vojaške akademije traja tri leta. 
Prvi dve leti ste obči tečaj, poslednjo leto pa je 

strokovni tečaj z oddelki: I. za pehoto in konjico 
in II. za artiljerijo in inženjerstvo. 

Obči tečaj je za vse gojence skupen ter daje 
občo teoretično in vojaško izobrazbo. 

V strokovnih tečajih šole se dobiva strokovna 
teoretična in praktična izobrazba za dotične voj-
skovne zvrsti. Metoda predavanj v tem tečaju je 
poglavitno aplikatorna. 

Člen 30. 
Gojenci nižje šole vojaške akademije, ki vsto

pijo v enem letu v to šolo, sestavljajo gojenski raz
red, ki ima zaporedno številko v nadaljevanju dose
danjega štetja razredov v nižji šoli vojaške aka
demije. . . 

Gojenski razred je v učnem, vzgojnem, disciplin
skem in administrativnem pogledu osnovna šolska 
edinica v nižji šoli vojaške akademije. 

Gojenci strokovnih tečajev sestavljajo posebne 
strokovno oddelke dotičnega razreda, ti oddelki pa 
se delo v učnem oziru glede na število gojencev na 
ustrezne formacijske edinice poedinih vojskovnih 
zvrsti pod komando svojih starejšin, častnikov do
tičnih vojskovnih zvrsti. 

Člen 31. 
Za izučevanje v formacijskih pravilih in vojni 

službi sestavljajo gojenci po svojem številu ustrezne 
formacijske edinice dotične vojskovne zvrsti pod 
komando svojih starejšin. 

. To izučevanje se izvaja v zvezi z edinicami šol
skega odreda po posebnem učnem načrtu ùi po pro
gramih, ki se izdelujejo sporazumno z inšpektorji 
vojskovnih zvrsti. 

Člen 82. 
Gojenska razreda sta za izučevanje v formacij

skih pravilih in vojni službi oborožena in oprem
ljena: 

a) v občem tečaju z ročnim orožjem in opremo 
kakor redovi v pehotni četi; 

b) v specialnih tečajih z ročnim orožjem in opre
mo, kakor so oboroženi in opremljeni podčastniki 
dotičnih vojskovnih zvrsti ustreznega čina, in sicer 
po predpisu o vojni opremi dotične vojskovne zvrsti. 

c) Razen te oborožitve imajo gojenci še gojen-
ske meče, ki jih nosijo po odredbah zavodskih pred
pisov. 

Sprejemanje gojencev. 
Člen 33. 

V nižjo šolo vojaške akademije se sprejemajo 
mladeniči državljani kraljevine Srbov, Hrvatov m 
Slovencev ali neposredno iz višjih ali srednjih šol 
(gimnazij in realk) ali iz vojske, če so odslužili pri 
tej najmanj leto dni. 

Minister za vojsko in mornarmeo sme sprejeti s 
posebnim odlokom za izredne gojence mladeniče 

nam prijaznih držav; toda ustrezati morajo vsem 
pogojem, razen državljanstva. 

Gojenci se sprejemajo po potrebi vsako leto. 

Člen 34. 
Za sprejem gojencev v nižjo šolo vojaške aka

demije razglasi uprava o pravem času natečaj. 
Oni, ki žele vstopiti, se morajo prijaviti uprav

niku vojaške akademije s svojeročno spisano proš
njo, ki ji prilože vse pismene dokumente, zahtevane 
v natečaju. 

Člen 35. 
Oni, ki žele vstopiti v nižjo šolo vojaške akade

mije, morajo izpolnjevati te-le pogoje: 
1.) Biti morajo državljani kraljevine Srbov, Hr

vatov in Slovencev. 
2.) Biti morajo popolnoma zdravi in za vojaško 

službo sposobni, zdravega rodu in ne smejo biti v 
zdravstvenem pogledu dedno obremenjeni. To zdrav
stveno stanje se ugotovi z zdravniškim izpričeva-
lom državnega zdravnika (v prvi vrsti vojaškega) 
v kraju, kjer živi kandidatova rodbina, s pregledom 
zdravniške komisijo najbližje stalne vojaške bolnice 
in naposled s pregledom sprejemne zdravniške ko
misije v vojaški akademiji. 

3.) Biti morajo dobrega vedenja. 
4.) Biti no smejo mlajši od 16 in ne starejši od 

21 il et. Za osnovo izračunu kandidatove starosti se 
vzame vse koledarsko leto, v katerem se kandidat 
prijavi za sprejem. 

• 5.) Imeti morajo šolsko kvalifikacijo: 
a) oni iz srednjih šol: najmanj dober uspeh, če 

so dovršili sedem razredov gimnazije ali realke ali 
več nego sedem razredov, a najmanj prav dober 
uspeh, če so dovršili samo šest razredov gimnazije 
ali realke; razen tega morajo biti dobrega vedenja; 

b) oni iz vojske: da so dovršili najmanj šest raz
redov gimnazije ali realke z dobrim uspehom in da 
so dobrega vedenja, da niso bili kaznovani, tudi ne 
postavljeni pred sodišče in ne v preiskavi zaradi 
onečaščujočih dejanj; da jih priporočajo njih nad
rejeni starejšine. 

6.) Opraviti morajo sprejemni izpit, in sicer vsi, 
razen onih, ki so opravili zrelostni izpit ter pri
hajajo neposredno iz državnih šol. 

7.) Imeti morajo očetovo ali varuhovo dovolilo, 
potrjeno po pristojnem oblastvu, da smejo vstopiti 
v nižjo šolo vojaške akademije; v tem dovolim se 
mora oče ali varuh zavezati, da povrne državi, če 
bi bil njegov sin (varovanec) zaradi slabega vedenja 
odpuščen iz vojaške akademije, vse stroške za vzdr
ževanje in šolanje svojega sina (varovanca), skladno 
s členom 58. te uredbe. 

8.) Podati morajo pismeno izjavo, da' pristajajo 
na vse pogojo in posledice, predpisane s to uredbo, 
tudi če bi se njene poedine odredbe, pozneje po po
trebi izprcmenile. 

9.) V prošnji se morajo zavezati, da bodo služili 
po dovršeni nižji šoli vojaške akademije pri vojski 
najmanj šest let. 

Člen 36. 
Vse prijavljene kandidate, ki izpolnjujejo pogoje 

iz točk 1.), 3.), 5.), 7.), 8.) in 9.) prednjega člena, 
mora predhodno pregledati zdravniška komisija, da 
ugotovi njih telesno sposohnost za službo pri vojski. 

To komisijo sestavljajo: upravnik vojaške aka
demije ali eden njegovih pomočnikov kot predsed
nik, vsi šefi oddelkov stalne vojaške bolnice I. ar
mijske oblasti in zavodski zdravnik. 

Onim, ki so za vstop v nižjo šolo vojaške aka
demije telesno nesposobni, se njih dokumenti takoj 
vmejo. 

Člen 37. 
Sprejemni izpit opravljajo v vojaški akademiji 

oni kandidati, ki so ga zavezani opravljati po toč
ki 6.) člena 35. ter ustrezajo pogoju pod točko 2.) 
člena 35. te uredbe. 

Predmete, iz katerih se opravlja sprejemni izpit, 
predpisuje minister za vojsko in mornamico na pred
log upravnika vojaške akademije po zaslišanju aka
demijskega sveta. Ti predmeti in njih obseg se ob
javljajo v natečaju. 

Člen 38. 
Komisija za sprejemni izpit je lahko ena, po 

potrebi pa jih je tudi lahko več. Komisija je sestav
ljena iz treh članov pod predsedstvom najvišjega 
izmed njih. To komisije odreja upravnik vojaške 
akademije izmed pomočnikov in učnega osebja vo
jaške akademije. 

Člen 39. 
Kandidati se izprašujejo in ocenjajo pri spre

jemnem izpitu povsem po členih 45. in 47. te uredbe. 

Člen 40. 
Po končanem sprejemnem izpitu izbere upravnik 

vojaške .akademije kandidate, ki naj se sprejmejo 
za gojence, v mejah števila, odrejenega z odlokom 
ministra za vojsko in mornaniiuo za dotično ietti. 

Prvenstvo za sprejem imajo kandidati z oprav
ljenim zrelostnim izpitom, ki prihajajo neposredno 
iz državnih šol, potem pa. ostali — -zaporedoma po 
uspehu, ki ga pokažejo pri sprejemnem izpitu. 

iSeznamek tako izbranih kandidatov pošlje uprav
nik vojaške akademije ministru za vojsko in mor
namico, da odloči o njih sprejemu za gojence nižje 
šole vojaške akademije. 

Pouk. 

Člen 41. 
Obči učni načrt in program za izvajanje pouka 

na nižji šoli vojaške akademije sestavi učni od
delek glavnega generalnega štaba. Na podstavi tega 
občega načrta izdela profesorski svet za nižjo šolo 
podrobni načrt' in program, ki ga pregleda in potrdi 
akademijski svet; tako definitivno izdelani načrt in 
program predloži upravnik v odobritev ministru za 
vojsko in mornarnico. 

Pouk je tako v občih kakor tuđi v strokovnih 
tečajih teoretičen in praktičen. 

Pouk je kolikor največ mogoče nazoren in prak
tičen ter uravnan poglavitno po dejanski potrebi 
častniške službe. 

Vse, česar se gojenci uče, je treba predavati 
tako, da obvladujejo dotično znanje — vedo — 
čim popolneje, laže in s čim večjim zanimanjem. V 
ta namen morajo uporabljati člani učnega osebja pri 
predavanjih vso spretnost in voljo; težje oddelke v 
predavanjih je treba ponavljati, nadalje z izpraše
vanjem zbujati gojencem čim večjo pazljivost in 
marljivost v učenju ter pravočasno spoznati težkoče, 
ob katere zadevajo gojenci v izučevanju. 

Med šolanjem se morajo izobražati gojenci v 
duhu samostalnega razmišljanja in jasnega in samo-
stalnega izražanja svojega znanja. 

Sporedno z znanstvenim izobražanjem gojencev 
se mora vzgajati tudi njih duh in značaj. Z znanjem 
je treba vplivati na intelekt gojencev, in sicer: a) v 
zmislu največje vdanosti kralju, domovini in voja
škemu poklicu; b) v zmislu utrjanja njih značaja 
sploh; c) v zmislu razvijanja intelekta do stopnje, 
ki je potrebna sodobnemu častniku kot učitelju vo
jakov v miru in voditelju ob vojni in kot izobraže
nemu članu sodobne družbe; č) v zmislu razvijanja 
volje pri gojencih za samostalno delovanje iz lastne 
pobude in brez bojazni glede odgovornosti za od
rejene ukrepe. 

V ta namen se mora vršiti delo vzporedno; pri 
tem pa se nikakor ne sme prezirati, da je končni 
smoter šolanja, doseči pri gojencih ravnotežje njih 
znanstvene izobrazbe in njih značaja. 

Kateri predmeti naj imajo poleg teoretičnega 
tečaja tudi praktični tečaj in kateri samo teoretič
nega, določa učni načrt. 

Člen 42. 
Šolsko leto se prične dne 1. oktobra in se konča 

dne 30. septembra prihodnjega leta. 
Šolsko leto ima teoretični in praktični tečaj. 

Teoretični tečaj traja od dne 1. oktobra do dne 
30. junija, praktični pa od dne 1. julija do dn" 
30. septembra. 

Trajanje teoretičnega in praktičnega tečaja se 
sme, če je posebno treba, podaljšati ali skrajšati; o 
tem odloči minister za vojsko in mornarnico. 

Člen 43. 
Strokovno formacijsko izučevanje gojencev se 

vrši po specialnem načrtu in programu za vsak 
strokovni tečaj posebe. 

Specialna strokovna izučba, ki se iz kakršnih
koli vzrokov ne more izvesti v šolskem odredu, че 
mora izvesti v edinicah dotične vojskovne zvrsti, 
ki jih odredi minister za vojsko in mornarnico. 

Člen 44. 
Predmeti, ki se predavajo v nižji šoli vojaške 

akademije, so razvrščeni po svoji važnosti na štiri 
kategorije'. Razvršča jih minister za vojsko in mor
narnico na predlog upravnika vojaške akademije. 
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Člen 45. 
Ocene uspeha gojencev se oznamenujejo s števil

kami od 1 do 10. Zadovoljiva ocena je, in sicer: iz 
predmetov I. kategorije 7, iz predmetov П. katego
rije 6, iz predmetov Ш. kategorije 5, iz predmetov 
IV. kategorije pa 4. Uspeh je odličen, če ima gojenec 
najmanj 9/10 maksimalnega seštevka; prav dobe-, 
če ima najmanj 8/10 maksimalnega seštevka; dober, 
če ima manj nego 8/10 maksimalnega seštevka. 

Za delo iz praktičnih predmetov in vaj se ocenja 
pri vsakem gojencu poleg uspeha še pojmovitost. 
razumevanje, pravilnost, hitrost in spretnost v dela; 
iz tega se izvede zaključek ne samo o njegovi iz
obrazbi, nego tudi o uporabnosti za njegovo bodoče 
delovanje. 

Oceno iz vedenja in ponašanja dajo razredni 
starejšine koncem šolskega leta, prav tako občo 
koncem šolanja. Ta ocena se daje opisno ter obseza 
zvesto sliko, kakšen je gojenec po značaju, pona
šanju in vedenju. Koncem šolanja se vpiše obča 
ocena v konduitno listo. 

Člen 46. 
Med poukom izprašujejo člani učnega osebja go

jence ustno ali pismeno ter pregledujejo njih prak
tična opravila in dela iz vseh predmetov. 

Ocene, ki se ustanov« pri teh izpraševanjih in 
pregledih, služijo za orientacijo ob dajanju letne 
ocene pri izpitu. 

Člen 47. 
Koncem teoretičnega tečaja opravljajo gojenci 

izpit iz vseh teoretičnih predmetov pred komisijami, 
ki jih odredi upravnik vojaške akademije. 

Te komisije sestavljata po dva člana. 
Vsi gojenci morajo opravljati izpit v določenem 

času, razen v primerih iz člena 52. te uredbe. 
Izpraševanje je pismeno ali ustno, kakor odredi 

upravnik šole. 
Srednja izpitna ocena komisijskih članov.ozna

čuje uspeh, pokazan pri izpitu. 
Iz praktičnih predmetov: formacijskih pravil. 

vojne službe, streljanja itd., se izpit ne opravlja, 
ampak uspeh se ocenja edino po členu 48. te uredbe. 

Člen 48. 
Naloge in dela v praktičnem tečaju ocenjajo do

tični člani učnega osebja, ki izvajajo praktični pouk, 
in sicer vsako nalogo in vsako delo posebe. Ocena 
iz dotičnega predmeta v praktičnem tečaju ima V3-
Ijavo kakor srednja izpitna ocena. 

Člen 49. 
Za one predmete, ki imajo poleg teoretičnega te

čaja tudi praktični tečaj, je letna ocena v praktič
nem tečaju posebna in ni v zvezi z letno oceno teh 
predmetov v teoretičnem tečaju. 

Člen 50. 
Če gojenec iz izvestnega predmeta v praktičnem 

tečaju ni mogel biti ocenjen, se smatra, da šole ni 
dovršil, ter se odpusti iz šole. 

Člen 51. 
Gojenec, ki dobi pri teoretičnem izpitu nezado

voljivo oceno iz enega predmeta I. kategorije, je 
mora smatrati, da izpita ni opravil, in se kot tak 
odpusti iz šole. 

Gojenec, ki dobi pri teoretičnem izpitu nezado
voljivo oceno iz enega predmeta katerekoli katego
rije, razen iz L, mora ponavljati izpit iz tega pred
meta, in sicer po zvršetku vseh izpitov, toda pred 
prestopom v praktični tečaj. Pri tem ponavljalnem 
izpitu potegne samo eno vprašanje; kot največjo 
oceno pa sme dobiti samo zadovoljivo. Ce dobi tudi 
pri tem ponavljalnem izpitu nezadovoljivo oceno, se 
odpusti iz šole. 

Ce dobi gojenec pri praktičnem izpitu nezado
voljivo oceno, se smatra za padlega in se kot tak 
odpusti iz šole. 

Tako odpuščen gojenec se pošlje k eđinici, in 
sicer oni, ki je prebil v šoli manj nego 18 mesecev, 
da odsluži rok do 18 mesecev in Še toliko časa, koli
kor ga je prebil v šoli; oni, ki je prebil 18 ali več 
mesecev, da odsluži še toliko časa, kolikor ga je 
prebil v šoli. 

Člen 52. 
Gojenec, ki iz veljavnih vzTokov ne more oprav

ljati izpitov koncem teoretičnega tečaja, jih sme 
opravljati naknadno do začetka novega šolskega, 
leta. Za opravljanje teh izpitov, za sestavo komisije, 
ocenjanje in ostalo veljajo iste odredbe kakor za 
redno opravljanje izpitov. Če pa dobi tak gojenec 

nezadovoljivo oceno iz enega predmeta katerekoli 
kategorije, razen iz L, mora ta izpit ponavljati v 
petih dneh. 

Člen 53. 

Velikost seštevka letnih ocen koncem šolskega 
leta določi gojencev uspeh šolanja in njegov činovni 
red za to šolsko leto; skupni seštevek vseh treh 
let pa določi obči uspeh o dovršeni vojaški aka
demiji. 

Letni seštevek uspeha se dobi, če se pomnože 
ocene iz predmetov I. kategorijo s koeficientom 4, 
ocene iz predmetov II. kategorije s koeficientom 3, 
ocene iz predmetov III. kategorije s koeficientom 2; 
ocene iz predmetov IV. kategorije pa se vpišejo kar 
nepomnožene v seštevek. 

Nadaljnje odredbe o izračunavanju uspeha in 
činovnega reda se predpišejo s posebnim pravilni
kom ministra za vojsko in mornarnico. 

Za prvo leto se določi činovni red gojencev ta
koj, ko vstopijo v nižjo šolo vojaške akademije, in 
sicer tako: 

Na čelu razreda so oni gojenci z opravljenim zre
lostnim izpitom, ki prihajajo neposredno iz državnih 
šol, zaporedoma po ocenah tega izpita; potem ostali 
po seštevku izpitnih ocen, ki jih dobe pri sprejem
nem izpitu. 

Člen 54. 
Koncem II. leta občega tečaja se porazdele go

jenci na strokovne tečaje, in sicer: 
a) po potrebi vojske, kar odredi minister za voj

sko in mornarnico; 
b) po pokazanem uspehu, v sorazmernem številu 

tako odličnega kakor tudi prav dobrega in dobrega 
uspeha; in 

c) po izrečeni želji, značajnih, intelektualnih in 
telesnih lastnostih —• vse to pa glede na činovni т-<\. 

Vsak gojenec izrazi željo za vojskovno zvrst, 
razredni starejšina pa porazdeli gojence glede na 
gorenje pogoje s potrebno motivacijo. Na podstavi 
tega izda upravnik odlok ter porazdeli gojence s 
svojo naredbo. 

Dolžnosti in pravice gojencev. 

Člen 55. 
Z dnem, ko vstopijo gojenci v nižjo šolo vojaške 

akademije, postanejo vojaki stalnega kadra. 
Kot taki se zaprieežejo na zvestobo kralju in 

domovini in zanje veljajo vsi vojaški zakoni, prav 
tako pa tudi vsi vojaški in zavodski predpisi. 

Odpuščanje gojencev iz šole. 

Ölen 56. 
Gojenec, ki boluje zdržema dlje nego tri mesece 

ali je v* enem letu bolan v več presledkih dlje nego 
pet mesecev, se odpusti iz šole. Na podstavi mnenja 
euperrevizijske komisije se prav tako odpusti iz šole 
gojenec, ki je neozdravno bolan ali ki se telesno 
onesposobi za službo 'pri vojski. Odloke o odpustu 
takih gojencev izdaja minister za vojsko in mornar
nico na predlog upravnika vojaške akademije. 

Takim gojencem se šteje čas, ki so ga prebili v 
nižji šoli vojaške akademije, v rok službe v stalnem 
kadru in zanje ne veljajo odredbe člena 58. te ured
be, odnosno ne povračilo državi za izdatke, učinjene 
v času, ko so bivali v šoli. 

Gojenci, ki se odpuste iz šole kot stalno nespo
sobni, katerih nesposobnost pa bi bila posledica 
službe same, imajo pravico do invalidske podpore 
po zakonu o podpori vojaškim invalidom. 

Člen 57. 
Gojenec, o katerem se ugotovi med šolskim letom 

jasno, po vseh znakih, da' je nemarljiv in da nima 
pravo volje za uk, se takoj odpusti iz šole. O tem 
odloči minister za vojsko in mornarnico na predlog 
upravnika vojaške akademije. 

Tako odpuščen gojenec se pošlje po členu 51. 
te uredbe k edinici. 

Člen 58. 
Gojenec, ki je slabega vedenja in slabih značaj

nih lastnosti in o katerem ni pričakovati, da bi se 
kakorkoli in kmalu poboljšal, se odpusti iz šole. Od
lok o njegovem odpustu izda minister za vojsko in 
mornarnico na predlog upravnika vojaške akade
mije. 

Tako odpuščen gojenec se pošlje k edinici, in 
sicer: oni, ki je prebil v šoli manj nego 18 mesecev, 
da odsluži rok do 18 mesecev in še toliko časa, koli
kor ga je prebil v šoli; oni pa, ki je prebil 18 ali več 
mesecev, da odsluži Se toliko časa, kolikor ga je 

prebil v šoli. Poleg tega morajo tako odpuščeni 
gojenci najkesneje čez pol leta po odpustu iz šole 
povrniti državi vse izdatke, učinjene zanje v času, 
ki so ga prebili v šoli. Med izdatke, ki jih morajo 
taki gojenci povrniti državi, se štejejo: 1.) plača, ki 
so jo prejemali kot gojenci; 2.) njih hrana; 3.) do-
klade v denarju; 4.) obleka; 5.) šolske potrebščine 
in 6.) ostala državna oprema, ki bi jo bili uprav
ljali in rabili. 

Glede povračila državi dajo za tako odpuščene 
gojence obvezo njih roditelji ali varuhi, kakor je to 
določeno s členom 35., točko 7.), te uredbe. 

Člen 59. 

Gojenec, ki zakrivi dejanje, kaznivo po vojaškem 
ali občem kazenskem zakonu, so prevede, ko se nje
gova krivda preišče, k edinici, kjer se mu sodi. Če 
ga izpusti sodišče izpod sojenja ali ga oprosti kot 
nedolžnega, se sme vrniti v šolo, in sicer po sklepu 
akademijskega sveta, v isti ali pa v nižji razred, 
kolikor časa je pač prebil izven šole. 

Če se tak gojenec sodno obsodi ali če se oprosti 
kazni zato, ker ni zadostnih dokazov, velja zanj od
redba člena 58. te uredbe v zvezi z ustreznimi od
redbami zakona o ustroju vojske in mornarnice. 

Člen 60. 
Gojenci, odpuščeni iz vojaške akademije zaradi 

neuspeha in poslani k edinici po členih 51. in bi. to 
uredbe, imajo, ko izpolnijo zakonske pogoje, pra
vico, v edinici napredovati in ostati na nadaljnjih 
rokih. Oni, ki se odpuste zaradi slabega vedenja, 
slabih značajnih lastnosti, in oni, ki ee postavijo 
pred sodišče zaradi onečaščujočih dejanj, nimajo te 
pravice ter se odpuste iz kadra, ko odslužijo obvezo, 
določeno s členom 58. te uredbe. 

Člen 61. 

Naredniku gojencu, ki se pošlje k edinici zaradi 
neuspeha pri končnem izpitu koncem tretjega leta, 
se sme, če se oceni v enem lotu službe pri edinici za 
prav dobrega formacijskega podčastnika in če po-
dado njegovi starejšine ugodno mnenje, vkljub čle
nu 60. te uredbe dopustiti, da ponavlja izpit iz do
tičnega predmeta v vojaški akademiji pred komisijo, 
sestavljeno kakor za redne izpite; če ta izpit opravi, 
se prevede v podporočniški čin vojskovne zvrsti kot 
absolviran gojenec vojaške akademije s činovnim 
redom od dne prevedbe. 

Napredovanje gojencev. 

Člen 62. 
Med šolanjem v nižji šoli vojaške akademije na

predujejo gojenci v čhie tako-le: 
a) v kaplarski čin čez šest mesecev od dne vsto

pa in s činovnim redom, ki ga imajo ob vstopu po 
členu 53. te uredbe; 

b) v podnaredniški čin po dovršenem praktičnem 
tečaju prvega leta, ko vstopijo v drugo leto, in sicer 
s činovnim rodom po uspehu, pokazanem koncem 
prvega leta, in od dne napredovanja; 

c) v naredniški čin po dovršenem praktičnem 
tečaju drugega leta, ko vstopijo v strokovni tečaj, 
s činovnim redom p» uspehu, pokazanem v prvem 
in drugem letu, in od dne napredovanja. 

V te čine povišuje gojence upravnik vojaške aka
demije na predlog razrednih starejšin. 

Činovni red gojencev po pokazanem uspehu do
loča komisija, ki jo sestavljajo: upravnikov pomoč
nik in razredni starejšina z oddelkovnimi starejši-
nami dotičnega razreda za vsak razred posebe, in 
sicer: obči činovni red, prav tako pa tudi po stro-, 
kovnih tečajih strokovni činovni red po vojskovnih 
zvrsteh. Tako projektirano uvrstitev v činovne rede 
pretresa in potrjuje upravnik vojaško akademije. 

Člen 63. 

Gojenci, ki vstopijo v nižjo šolo vojaške akade
mije iz vojske s činom, obdrže ta čin kot gojenci, 
njih činovni red pa je oni, ki ga imajo po členu 53. 
te uredbe. V višji čin se prevedejo takrat, kadar se 
prevedejo njih razredni tovariši, in činovni red dobe 
po pokazanem uspehu v zmislu člena 62. te eredbe. 

Člen 64. 
Po dovršeni nižji šoli vojaške akademije se pre

vedejo gojenci s kraljevim ukazom v čin aktivnega 
podporočnika vojskovne zvrsti po strokovnem te
čaju, ki so ga dovršili, in s činovnim redom, ki se 
jim določi po členu 53. kakor tudi po tretjem od
stavku točke c) v členu 62. te uredbe. 

Ì 
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Člen 65. 
Gojenci, ki dovrše nižjo šolo vojaške akademije, 

dobe šolsko izpričevalo, ki mu predpisuje obliko 
minister za vojsko in mornarnico. 

Člen 66. 
Absolventi nižje šole vojaške akademije se zave

zujejo, da bodo služili državi kot častniki šest let. 
Če bi hotel kdo prej zapustiti državno službo, jo 
sme samo po odredbah zakona o ustroju vojske in 
mornarnice, državi pa mora plačati po členu M. te 
uredbe vse stroške, ki so bili učinjeni zanj v nižji 
Soli vojaške akademije, in sicer sorazmerno s časom, 
odsluženim v častniški službi. 

Člen 67. 
Oni gojenci, ki ne dovrše nižje šole z zadovolji

vim uspehom, ne napredujejo za častnike, nego se 
pošljejo v naredniškem činu k ustrezni vojskovni 
zvrsti, da odslužijo v njej obvezni rok; tam smejo 
napredovati za častnika, po pogojih zakona o ustroju 
vojske in mornarnice glede narednikov iz edinice, 
ali pa po členu 61. te uredbe. 

Vzdrževanje gojencev. 

Člen 68. 

Gojenci nižje šole vojaške akademije dobivajo 
od države v mejah, določenih z zakonom, proraču
nom in ostalimi predpisi o tom: 1.) plačo, 2.) hran p, 
3.) obleko in opremo, 4.) stanovanje s kurjavo in 
razsvetljavo, 5.) brezplačno zdravljenje, 6.) vse šol
ske potrebščine za šolanje. 

Za vse te potrebščine se postavljajo v proračun 
vojaške akademije specialne partije — pozicije. 

Način, po katerem se oskrbujejo gojenci, velikost 
jedilnih obrokov in ostalo odreja minister za vojsko 
in mornarnico. 

Člen 69. 
Obolelemu gojencu, ki mu je po zdravniškem 

mnenju treba zdravljenja izven vojaških bolnic in 
vojaških sanatorijev, se sme dati po členu 313. za
kona o ustroju vojske in mornarnice denarna pod
pora za zdravljenje po odloku ministra za vojsko in 

Člen 74. 
Častniki, ki žele konkurirati za višjo šolo vojaške 

akademije, morajo predložiti po pristojni poti uprav
niku vojaške akademije raport tako, da prispejo vsi 
raporti z vsemi podatki vred v vojaško akademijo 
najkesneje do onega dne, ki je označen v natečaju. 
Raporti, ki prispejo po krivdi kandidatov poznejo, 
se ne jemljejo v poštev. 

Temu raportu je treba priložiti krstni list in po
datke o dovršenih vojaških šolah. 

Ko odprernljajo nadrejeni starejšine raporte za 
sprejem v višjo šolo vojaške akademije, morajo od
dati svoje mnenje, ali naj se dotični častnik glede 
na moralne in značajne lastnosti, na intelektualno 
kvalifikacijo, materialne razmere, službovanje, ve
denje in ponašanje v službi in izven nje uvrsti med 
kandidate ali ne. 

Z raportom kandidatov vred pošljejo nadrejeni 
staTejšine prepis ocene za poslednji dve leti kalor 
tudi podatke o oceni za leto, v katerem se kandidat 
prijavi za sprejem v višjo šolo vojaške akademije. 

Poleg tega morajo priobčiti nadrejeni starejšine 
kandidatov upravniku vojaške akademije najkesneje 
do dne 10. avgusta dotičnega leta vse izpremembe v 
ocenah kandidatov glede njih službovanja, vedenja, 
bolovanja in kazni — če je kaj takih izprememb od 
dne. ko se je predložila prijava za natečaj — tako 
da se ob izboru kandidatov lahko vpoštevajo tudi 
ti podatki. 

Člen 75. 
Na podstavi podatkov, priloženih po členu 74., 

izbere upravnik vojaške akademije kandidate; onim. 
ki ne izpolnjujejo pogojev, vrne dokumente po pri
stojni poti. Kandidati, ki se jim dokumenti ne vrne
jo, ki so torej uvrščeni med kandidate, se morajo v 
času, določenem v natečaju, predstaviti upravi vo
jaške akademije, da se zdravniški pregledajo in )a 
opravljajo sprejemni izpit. 

Člen 76. 
Kandidate, ki so izpolnili pogoje iz člena 74., 

mora po členu 36. te uredbe pregledati zdravniška 
komisija, da ugotovi njih telesno sposobnost; potem 
opravljajo oni, ki so bili spoznani pri pregledu za 
sposobne, sprejemni izpit iz predmetov, ki jih pred 

moma.rnico na predlog upravnika vojaške akade- j ] a g a po zaslišanju akademijskega sveta upravnik 
mije. ' vojaške akademije in določi minister za vojsko in 

mornarnico. Pri tem določi minister za. vojsko in 
mornarnico tudi kategorijo, v katero naj pride iz-
vesten predmet. 

Predmeti, iz katerih se opravlja izpit, se morajo 
razglasiti v natečaju. 

T r e t j i d e l . 

Višja šola vojaške akademije. 
I. Naloga in razdelitev šole. 

Člen 70. 

Višja šola vojaške akademije je najvišji vojaško-
znanstveni zavod za aktivne častnike vojskovnih 
zvrsti. 

V višji šoli vojaške akademije dobivajo miaui 
častniki višjo vojaškoznanstveno izobrazbo in osno
ve potrebnih višjih znanj. 

Člen 71. 
Višja šola vojaške akademije traja dve šolski 

leti. Vsako šolsko leto traja 12 mesecev, izmed teh 
je namenjenih 9 mesecev za teoretično-aplikatorni 
pouk, trije pa so. namenjeni za praktični tečaj. 

Člen 72. 
Slušatelji višje šole, ki vstopijo vanjo v. enem 

letu, sestavljajo en razred višje šole, ki ima zapored
no številko v nadaljevanju dosedanjega štetja raz
redov v višji šoli vojaške akademije. 

Razred višje šole je osnovna učna edinica. 

II. Vstop v višjo šolo. 

Člen 73. 
• višjo šolo vojaške akademije se sprejemajo 

slušatelji po natečaju, ki ga razglasi o pravem času 
uprava vojaške akademije. 

Pogoji za sprejem častnikov v višjo šolo so ti-le: 
1.) Odslužiti so morali v formaciji najmanj pet 

let; ocenjeni morajo biti za dobro formacijske čast
nike in imeti morajo v poslednjih dveh letih pri
poročljive ocene; biti ne smejo sodno kaznovani niti 
v rodni preiskavi ali postavljeni pred sodišče zaradi 
onečaščujočih dejanj. 

2.) Biti morajo za službo v formaciji telesno po
polnoma sposobni in vztrajni. 

8.) Biti morajo v činu do vštetega čina kapetana 
I. razreda. 

3.) Biti ne smejo starejši od 32 let. 
4.) Njih materialne razmere morajo biti urejene. 
5.) Opraviti morajo sprejemni izpit. 

Člen 77. 
Uspeh pri sprejemnem izpitu se ocenja po odred

bah členov 85. in 86. te uredbe, vendar pa, sestav
ljajo izpraševalno komisijo trije člani, in sicer: po
močnik za višjo šolo, en stalen ali honoraren pro
fesor in izpraševatelj dotičnega predmeta. Srednja 
izpitna ocena komisijskih članov označuje uspeh, 
pokazan pri izpitu. 

Člen 78. 
Častniki, ki se spoznajo pri zdravniško-komisij-

skem pregledu za telesno nesposobne, se vrnejo v 
komando, njih dokumenti pa se pošljejo po pristojni 
poti. 

Prav tako se smatrajo oni častniki, ki so dobili 
pri sprejemnem izpitu nezadovoljivo oceno tudi samo 
iz enega predmeta, da so pri sprejemnem izpita 
sploh padli; nadaljnje opravljanje izpita se jim usta
vi in vrnejo se v komando, njih dokumenti pa se 
pošljejo po pristojni poti 

Častnik, ki pri sprejemnem izpitu za višjo šolo 
trikrat pade, izgubi pravico do nadaljnjega konku
riranja. 

Člen 79. 
Častniki, ki uspešno opravijo sprejemni izpit, 

dobe takoj činovni red za vstop v višjo šolo. Činov-
ni red se računi po uspehu, ki ga pokažejo pri iz
pitih, t. j . po ocenah. 

Po tem činovnem Tedu imajo pravico, vstopiti v 
višjo šolo, oni kandidati, Id so v činovnem redu do 
števila, razglašenega v natečaju za vstop v višjo 
šolo. 

Kandidati preko potrebnega števila imajo pra
vico, prihodnje leto, če hočejo, konkurirati za višjo 
šolo brez izpita, toda z ocenami, dobljenimi v prejš
njem letu, če tudi takrat sicer izpolnjujejo ostale 
pogoje iz člena 73. te uredbe. 

Člen 80. 
Ko opravljajo kandidati za višjo šolo vojaške 

akademije izpit, ne dobivajo od države odškodnine 

ne za. prihod na izpit ne za povratek z izpita kakor 
tudi ne za čae, ki ga prebijejo zaradi njega. 

Sprejetim slušateljem gredo za prihod ob vstopu 
v šolo vse zakonske odškodnine. 

III. Pouk v šoli. 

Člen 81. 

Pouk v višji šoli ima nalogo: 

A. 
1.) da dobe slušatelji višjo vojaškoznanstveno iz

obrazbo in osnove znanj, potrebnih za višje koman
diranje, kakor tudi da razvijajo moč pravilnega in 
samostalnega razmišljanja o vojni in vojni spret
nosti; 

2.) da se ustvari in razširi med generacijami slu
šateljev te šole edinstvo znanstvene doktrine pri 
vojski; B 

1.) da se vzgoje častniki-slušatelji v duhu naj
večje vdanosti svojemu poklicu; 

2.) da se vzgoje in usposobijo za največjo po
žrtvovalnost in največje napore kakor tudi za naj
večjo marljivost in točnost v opravljanju poslov, ki 
se jim dodele; „, 

O. 
da se goje in ojačujejo svetle lastnoeti značaja: 

največja vdanost kralju in domovini, neustrašenost 
glede osebne odgovornosti in sposobnost za inicia
tivno in samostalno delovanje v vseh razmerah. 

Člen 82. 

Pouk v višji šoli se izvaja teoretično in prak
tično, učna metoda pa je aplikatorna. 

Kateri predmeti in katera znanja se poučujejo in 
kako, predpiše minister za vojsko in mornarnico z 
učnim načrtom in programom, ki ga predlaga uprav
nik vojaške akademije po členu 41. te uredbe. 

Člen 83. 
Slušatelji višje šole vojaške akademije se uce 

teoretičnih predmetov zato, da pridobe korenito 
teoretično vojaškoznanstveno ieobrazbo, toda vedno 
z aplikatorno metodo, reševaje pismene naloge in 
téme. 

Člen 84. 
Med praktičnim tečajem .vrše elušatelji gene-

ralnoštabno potovanje z reševanjem nalog, v kate
rih uporabljajo znanja, pridobljena v teoretičnih 
tečajih iz strategije, taktike, fortifikacije, oskrbo
vanja vojaštva, premerjanja in krokiranja. Ob reše
vanju teh nalog se obrača posebna pozornost na 
pravilnost in hitrost v ocenjanju situacije, na hitro 
in točno orientacijo na zemljišču, na hitro in pra
vilno ukrepanje in na točno, pravilno in hitro raz-
dajanje potrebnih povelj, naredb in izvestij, in sicer 
v razmerah, ki so podobne vojnim razmeram. Prav 
tako se obrača pozornost na okretnost, telesno 
vztrajnost in na sposobnost slušateljev v jahanju m 
obvladovanju zaprek na zemljišču. 

V praktičnih tečajih se morajo seznaniti slušatelji 
tudi s službo v edinici pri drugih vojskovnih zvrsteh 
in z delovanjem v aviatiki; vrše pa tudi potovanja, 
da posetijo znamenita bojišča iz naših vojn. 

Člen 85. 
Med poukom izprašujejo člani učnega osebja slu

šatelje ustno ali pismeno. Te ocene jim služijo za 
orientacijo ob dajanju letnih ocen. 

Koncem teoretičnega tečaja opravljajo slušatelji 
izpite iz vseh predmetov pred komisijami, ki jih od
redi upravnik vojaške akademije. Komisija je se
stavljena iz predsedujočega člana in izpraševatelja. 
Izpraševanje je ustno ali pismeno, kakor odredi 
upravnik Šole. Srednja izpitna ocena komisijskih 
članov označuje uspeh, pokazan pri izpitu. 

Za one predmete, ki imajo poleg teoretičnega 
tečaja tudi praktični tečaj, je ocena v praktičnem 
tečaju posebna in ni v zvezi z oceno iz teh pred
metov v teoretičnem tečaju. 

Člen 86. 
Ocene uspeha slušateljev se oznamenujejo e šte

vilkami od 1 do 10. Zadovoljiva ocena iz generalno-
štataega potovanja in iz predmetov I. kategorije 
je 7, iz predmetov П. kategorije 6 in iz predmetov 
m.- kategorije 5. Uspeh je odličen, če ima sluša
telj najmanj 9/10 maksimalnega seštevka; prav do
ber, čo ima najmanj 8/10 maksimalnega seštevka; 
dober, če ima manj nego 8/10 maksimalnega se
števka. 

Letni seštevek uspeha se dobi, če se ocene pt-
množe, m sicer: a) iz generalnoštabnega potovanjai. 

\Ш 
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s koeficientom 5; b) iz predmetov T. kategorije •= 
koeficientom 3; c) iz predmetov П. kategorije s 
koeficientom 2; in č) iz predmetov Ш. kategorije s 
koeficientom 1. 

"Velikost seštevka letnih ocen koncem šolskega 
leta določi uspeh šolanja in činovni red slušateljev 
za to šolsko leto; skupni seštevek za ostala leta pa 
določi obči uspeh in činovni red o dovršeni višji šoli 
vojaške akademije. 

Ce so seštevki o starejšinstvu činovnega reda 
enaki, odloči velikost seštevka ocen iz generalno-
štabnega potovanja. 

Člen 87. 
Slušatelji višje šole vojaške akademije, ki uspeš

no dovTŠe šolo, dobe diplomo in imajo tudi pravico, 
noeiti akademski znak. 

Obliko diplome in akademskega znaka predpisuje 
minister za vojsko in mornarnico. 

Člen 88. 
Slušatelji višje šole vojaške akademije, ki uspeš

no dovrše to šolo, imajo pozneje pravico, se javiti in 
konkurirati za vstop na pripravljanje v glavni ge
neralni štab, če izpolnijo tudi ostale pogoje, ki se 
zahtevajo v razglašenem natečaju. 

IV. Prejemki slušateljev višje šole. 

Ölen 89. 
Slušatelji višje šole so od dne, ko vstopijo vaujo 

po končanih sprejemnih izpitih, do razrešitve iz te 
šole v službi in s prejemki pri upravi vojaške aka
demije. 

Člen 90. 
Med šolanjem dobivajo slušatelji brezplačno 

predmete in učne knjige od uprave akademije. 
Iz akademijske knjižnice smejo uporabljati sluša

telji potrebne knjige, karte in spise, toda po uporabi 
jih morajo vrniti knjižnici v neprikornem stanju. 

Material in potrebščine za pisanje in risanje na
bavljajo slušatelji ob svojih stroških. 

V. Odpuščanje iz višje šole. 

Člen 91. 
Slušatelji višje šole se odpuste iz nje: 
1.) zaradi slabega vedenja; 
2.) zaradi nerednega obiskovanja šole in nemar-

Ijivosti v izvrševanju nalog in praktičnih del; 
3.) zaradi slabega uspeha, če padejo pri letnem 

izpitu iz enega predmeta; 
4.) če bolujejo zdržema dlje nego tri mesece ali 

če bolujejo tekom enega leta v več presledkih dlje 
nego štiri mesece; 

5.) če se postavijo pred sodišče ali so v preiskavi 
zaradi onečaščujočih dejanj; in 

6.) na lastno željo. 
O odpustu iz višje šole odloči minister za vojsko 

in mornarnico na predlog upravnika vojaške akade
mije. Za primere pod točkama 1.) in 2.) poda pred
log upravnik po zaslišanju profesorskega sveta za 
višjo šolo. 

Ölen 92. 
1.) Častnik, odpuščen iz višje šole zaradi bolezni, 

sme nadaljevati šolanje v prihodnjem Šolskem letu, 
in sicer v onem letniku višje šole, iz katerega je 
izstopil, če še nadalje izpolnjuje pogoje za vstop v 
višjo šolo. Prav to velja za častnike, ki bi bili od
puščeni iz višje šole vojaške akademije zato, ker so 
bili postavljeni pred sodišče ali so bili v preiskavi, 
a so se pozneje oprostili kot nedolžni. 

Odlok za povratek v šolo izda v obeh primerih 
minister za vojsko in mornamico na predlog uprav
nika vojaške akademije po zaslišanju profesorskega 
sveta za višjo šolo. 

2.) Častnik, ki je odpuščen iz višje šole zaradi 
neuspeha, slabega vedenja, nerednega obiskovanja 
(zanimanja) in neumrljivega dela v šoli, izgubi za 
vselej pravico, iznova vstopiti v šolo in konkurirati. 

Prehodne odredbe. 
Člen 93. 

Gojenci nižje in slušatelji višje šole vojaško 
akademije, ki so vstopili v šolo ob pogojih dosedanje 
uredbe o vojaški akademiji, morajo tudi dovršiti 
šolanje po tej uredbi. 

Člen 94. 
Ko stopi ta uredba v veljavo, so sedanji člani 

akademijskega sveta razrešeni; za postavitev novih 
članov poda upravnik vojaške akademije predlog 
ministru za vojsko in mornarnico. 

Člen 95. 
Vkljub členu 75. te uredbe smejo konkurirati za 

prvi prihodnji razred višje šole vojaške akademije, 
v katerem se začne pouk po tej uredbi, tudi kandi
dati, ki so služili v formaciji najmanj štiri leta. 

Ta uredba stopi v veljavo z dnem, ko se razglaei 
v «Službenih Novinah»; takrat prestano veljati 
uredba o vojaški akademiji Gj. br. 1183 z dne 21. ja
nuarja 1924. 

Naš minister za vojsko in mornarnico naj izvrši 
ta ukaz. 

N a B 1 e d u, dne 30. julija 1927.; Gj. br. 26.423. 

Aleksander s. r. 
Minister za vojsko in mornarnico, 

častni adjutant Njegovega Veličanstva kralja, 
armijski general: 

Štev. S. Hadžić s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 
2 3 . 

Naredba ministra za socialno politiko 
z dne 31. decembra 1927., St. 12.025, 
s katero se pogojno izvzemajo od obvez
nosti zavarovanja zoper bolezen in nezgode 
nameščenci in delavci, zaposleni pri vodnih 

zadrugah.* 

Na podstavi § 7. zakona o zavarovanju delavcev 
z dne 14. maja 1922. odrejam sporazumno z mini
strom za poljedelstvo in vode: 

§ L 

kontrolo nad podjetnikom, odnosno vodjami akor-
dantnih skupin, da se v tem pogledu izvršujejo 
dolžnosti. 

§ 4. 
Vsi eventualni izdatki, ki bi utegnili nastati v 

zvezi s §§ 1. in 2. te naredbo, se morajo kumula
tivno zavarovati z zadružnimi letnimi proračuni, 
izključno pa obremenjajo zadrugo. 

§ 6. 
V vseh primerih, navedenih v §§ 1., 2., 3., 4. in 8. 

to naredbe, morajo omogočiti vodne zadruge mini
strstvu za socialno politiko, osrednjemu in okrož
nemu uradu za zavarovanje delavcev na zahtevo 
popolno kontrolo o dejanskem izpolnjevanju prevze
tih obveznosti ter dovoliti vsak čas pregled celo
kupnega poslovanja glede svojega osebja, ki je 
oproščeno katerekoli zavarovalne obveznosti. 

§ 6 . 
One vodno zadruge, ki so voljne, ukoriščati dolo

čila te naredbe, morajo predložiti v petih mesecih 
od dne, ko se razglasi ta naredba v «Službenih No
vinah», osnovna pravila, dopolnjena po svojih glav
nih skupščinah v zmislu §§ 1. in 8. te naredbe, v 
odobritev ministru za poljedelstvo in vode in mini
stru za socialno politiko ter poslati en izvod tako 
odobrenih osnovnih pravil pristojnemu osrednjemu, 
odnosno okrožnemu uradu za zavarovanje delavcev. 

§ 7 . • 
Vodne zadruge, ki hočejo pridobiti v šestih me

secih od dne, ko se razglasi ta naredba v «Službenih 
Novinah», pravico, da smejo ukoriščati določila te. 
naredbe, morajo urediti v nadaljnjih dveh mesecih 
pri pristojnih okrožnih uradih, odnosno osrednjem 
uradu za zavarovanje delavcev dejansko stroške, ki 
so jih imeli ti uradi v zvezi z zavarovanjem njih 
osebja zoper bolezen in nezgode, in sicer od dne, 

Od obveznosti zavarovanja zoper bolezen in ne- k o J e *У>рП v veljavo zakon o zavarovanju delav-

zgode se izvzemajo nameščenci in stalni delavci (t. j . ! c ? v z d n e A 4 ' m a J ^ J»2 2-. d o d n £ k<> P " d o b e P r a " 
oni delavci, ki so zaposleni za dlje časa, n. pr. za 
čas, ko je v pogonu črepaljka) onih vodnih zadrug, 
ki priv_amejo v šestih mesecih od dne, ko se razglasi 
ta naredba v «Službenih Novinah>, po svojih glav
nih skupščinah v osnovna pravila pristavek, da bodo 
dajale vsem svojim nameščencem in stalnim delav
cem, ne glede na to, ali so pridobili po zadružnih 
pravilih pravico do pokojnine zaradi bolezni in ne
zgode v poslu, tolike prejemke, kolikršne bi uživali 
na podstavi svojih plač in prejemkov, odnosno dnev
nic, ko bi bili zavarovani po zakonu o zavarovanju 
delavcev z dne 14. maja 1922. 

§ 2 . 
Po poslednjem odstavku § 4. zakona o zavaro

vanju delavcev se izvzemajo od obveznosti zavaro
vanja zoper bolezen začasni delavci, ki so samo 
zdaj pa zdaj zaposleni v obrambnih delih zoper po
plavo, kakor tudi oni, ki so zaposleni pri vodnih za
drugah samo za nujna in krajša dela. 

Zoper nezgode morajo zavarovati vodne zadruge 
to vrsto delavcev kolektivno pri pristojnem okrož 

vico, ukoriščati določila te naredbe (§ 6). 
Med dejanske stroške spadajo: 
l.)(vee hranarine, ki jih je doslej izplačal okrožni 

urad za zavarovanje delavcev bolnim osebam, za
poslenim za dela pri vodnih zadrugah; 

2.) vsi efektivni stroški za dajanje vseh drugih 
vrst podpor v zvezi z zavarovanjem zoper bolezen; 

3.) vsi administrativni stroški, nastali v zvezi z 
dodeljevanjem1 prednjih vrst podpor in z izvajanjem 
zakona; 

4.) vse rente, ki jih je priznal in izplačal osred
nji, odnosno okrožni urad za zavarovanje delavcev 
v zvezi z zavarovanjem zoper nezgode osebam, ka
tere je zađela nezgoda v delu pri vodnih zadrugah, 
in sicer od dne, ko je stopil v veljavo zakon o za
varovanju delavcev, do dne, ko pridobe pravico, 
ukoriščati določila te naredbe. 

§ 8. 
Od obveznosti glavničnega kritja vseh ront za 

nezgodo se izvzemajo vse one vodne zadruge, ki pri-
j vzamejo v šestih mesecih od dne, ko se razglasi ta 

i • ,inin„„„ , ;„ =;„<>,. toi-r, ! naredba v «Službenih Novinah», po svojih glavnih 
nem uradu za zavarovanje delavcev, in sicer tako,; T„„„:i„ —.;„*„, „v i к ^ « 

isti mezdni raz- i »kuPŠčinah v osnovna pravila pristavek, da bodo 
plačevale vsem osebam, ki jih je zadela nezgoda, od 
dne, ko jo stopil v veljavo zakon o zavarovanju de
lavcev, do dne, ko pridobe pravico, ukoriščati dolo
čila te naredbe (§ 6.), mesečno naprej vse rente, ki 

da se uvrste vsi dotični delavci v 
red in v isti nevarnostni odstotek. 

Vcdne zadruge vplačajo za to vrsto zavarovanja 
poleg celokupnega rednega prispevka zoper nezgodo 
izredno 5%no doklado predpisanega prispevka. 

§ 3 . 
Obveznosti zavarovanja zoper bolezen in ne

zgode delavcev, zaposlenih pri vodnih zadrugah za 
razna taka investicijska dela, ki jih oddajajo 
vodne zadruge na pismeni ali ustni licitaciji bodisi 
podjetnikom, bodisi vodjam akordantnih skupin, mo
rajo izvrševati podjetniki, odnosno vodje akordant
nih skupin, in sicer tako, kakor določi to zaradi lažje 
administracije pri prijavljanju in odjavljanju kakor 
tudi pri ugotavljanju mezdnega razreda in odstotka 

jim pripadajo zaradi nezgode po zakonu o zavaro
vanju delavcev z dne 14. maja 1922. 

§9-
Okrožni uradi za zavarovanje delavcev morajo 

izvršiti v zvezi s § 7. te naredbe v dveh mesecih 
od dne, ko so se sklenila odobrena osnovna pravila 
(§ 6.), obračun s prizadetimi vodnimi zadrugami. 

§10. 
One vodne zadruge, ki niso urodite do dne, ko 

zaslužka za vsak primer posebe okrožni urad, od- se razglasi ta naredba v «Službenih Novinah», J-
nosno osrednji urad za zavarovanje delavcev spo- j osnovnimi pravili vprašanja o zavarovanju svojih 
razumno s prizadeto vodno zadrugo glede na prijavo \ nameščencev in delavcev zoper nezgode ali pa so 
in na opis in program del. ga uredile samo za izvestno kategorijo namešČen-

V teh primerih morajo zavezati vodne zadruge j cev in delavcev, morajo, dokler ne pridobe pravico, 
podjetnike, odnosno vodje akordantnih skupin, s j da smejo ukoriščati določila te naredbe, postopati 
pogodbami, da prevzamejo dolžnosti glede zavaro-1 še nadalje po zakonu o zavarovanju delavcev z dne 
vanja zaposlenih delavcev zoper bolezen in nezgode,1 14. maja 1922. za vse one kategorije svojih name-
in sicer na način, določen sporazumno po prednjem ščencev in delavcev, glede katerih z zadružnimi 
odstavku tega paragrafa; tudi morajo voditi strogo osnovnimi pravili ni urejeno zavarovanje zoper bo-
_ _ _ _ _ , i lezen in nezgode, 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo-j Ta paragraf se nanaša tudi na one vodne za-
venaca» z dne 12. januarja 1928., št. 9Д. druge, ki urede v šestih mesecih od dne, ko se raz-
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glasi t a naredba v «Službenih Novinah», z osnov
nimi pravili zavarovanje zoper bolezen in nezgode 
samo za izvestno kategorijo svojih nameščencev in 
delavcev ali za izvestno vrsto zavarovanja. 

§ 11-
To naredbo smejo ukoriščati tudi one vodne za

druge, ki se ustanove naknadno, če izpolnijo pogoje, 
'navedene v tej naredbi. 

§ 12. 
Ta naredba stopi v veljavo z dnem, k o se raz

glasi v «Službenih Novinah», in vsi doslej obstoječi 
spori se morajo likvidirati na podstavi te naredbe. 

V B e o g r a d u , dne 31.decembra 1927. 

Minister za socialno politiko: 
dr. A. Goear s.r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

L. št. 106. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti , 

od d n e 8. do d n e 14. j a n u a r j a 1 9 2 8 . 

S r e z 
S 
•a i* 

O o 
Z. o 

B> 
si 

Krško . . . 
Laško . . . 
Logatec . . 
Novo mesto 

Skupina tifuznih boleznL 
3 I . 
4 I . 

; : 
Skupaj 16 

3 
3 
7 
1 

14 

Skrlatlnka. — Scarlatina. 

Brežice . . . . 
Kočevje . . . . 
Krško 
Laško 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

Skupaj 

33 
1 

23 
5 
1 

10 
4 
3 

80 

9 
•3 

1 
3 

27 

25 
1 

19 
' 3 

7 
5 
1 
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Ošpice. — Morbilli. 

Ljubljana, mesto 
Logatec . . . ^ 17 

Skupaj . 17 

Davica. — Dlphterla et Croup. 

1 
11 

Črnomelj . . • 
Kastav 
Kranj 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 

Skupaj 

, 
1 
2 

2 
1 
6 

1 
, 
1 
3 
1 
. 
6 

1 
• 

. 
• 
1 

1 
, 
• 

. 

1 

12 

10 

Sen. — Erysipelas. 
1 

št. 4/1. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 1 . d o dne 7 . j a n u a r j a 1928 . 

S r e z §2 
ž! 

•is E 
.co 

(Л O 

Brežice . . . . 
Kranj 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . _̂ 

Skupaj 

Krčevita odrevenelost — Tetanus. 
Brežice | 1 | . I • I • I 

V L j u b l j a n i , dne 12. januarja 1928. 
P o odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 

dr. Mayer e. r. 
L. br. 88. 

Izprememba v seznamkn zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
Dr. J a n k o P o l a j n a r , primarij bolnice za du

ševne bolezni v Ljubljani, je bil izbrisan iz imenika 
zdravniške zbornice za Slovenijo, ker je đne 17. ja
nuarja 1928. umrl. 

V L j u b l j a n i , dne 17.januarja 1928. 
P o odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 

dr. Mayer s. r. 

4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

15 

, 

. 

2 

2 

6 1 

Vnetje hrbteničnega mozga. — Polyomyelitis acuta. 
Slovenjgradec . . [ 1 i . i . | 1 I 

Skupina tifuznih boleznL 
Celje 
Čakovec 
Gornji grad . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Murska Sobota . . 
Prevalje 
Ptuj 
Slovenjgradec . . 

Skupaj . 

Griža. — Dysenteria. 
Prevalje \ 2 \ . j . i 

Skrlatlnka. — Scarlatina. 
Celje 2 
Celje, mesto . . . 3 
Dolnja Lendava . . 2 
Konjice 2 1 1 
Maribor, desni breg 4 . 2 
Maribor, levi breg . 5 . 1 
Maribor, mesto . . 2 
Murska Sobota . . 2 
Ptuj 1 
Ptuj, mesto . . . 
Šmarje pri Jelšah . 1 

Skupaj . | 24 

1 
3 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
2 

Ošpice. — MorbilU. 

1 
1 
3 
2 

1 7 

4 

i ., 

5 

, 
, 
1 
2 

3 

, 

, 

• 

Ljutomer. . . . 
Maribor, levi breg 
Murska Sobota . 
Ptuj . . . . . . 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 

Davica. — Diphtérie et Croup 

Celje . . . . . . 
Ljutomer 
Maribor, levi breg. 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog . .' . ' • . . 
Prevalje 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . 

24 

Skupaj 16 10 

1 
2 
1 

2 
1 
1 
1 

Nalezljivo vnetje možganov. — Meningitis cerebro
spinalis epidemica. 

. 1 - . I 1 I • I -1 Ì • 
Sen. — Erysipelas. 

1 . 1 
1 

Celje 

Čakovec . . . 
Ljutomer. . . 
Maribor, mesto 
Slovenjgradec 

1 

1 3 

Tetanus. 
I 

Letnik X. 

Prosilci naj navedejo izrecno vsa mesta, za' ka
tera prosijo, ako bi se izpraznila. 

Prosilci se opozarjajo tudi n a to, d a od dne 
1. aprila 1928.. eventualno ne bo raduniti n a po
vračilo selitvenih stroškov. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 23. januarja 1928. 

U 254/27—10. 1 3 r 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano sodišče je razsodilo s sodbo z dne 

29. septembra 1927., U 254/27—5, da je Ivan K o -
š e n i n a, čevljar v Mežici, kriv prestopka po čle
nu 8. zakona o pobijanju draginje življenskih potreb
ščin in brezvestne spekulacije, storjenega s tem, da 
je zaračunil meseca maja 1927. finančnemu priprav
niku Alojziju Verlaku, ker je obnovil na njegovih 
čevljih podplate, vrhnji del in pete ter jih nakoval, 
70 dinarjev, torej za obrtno delo pretirano ceno. 

Zaradi tega je bil obsojen po členu 8. navedenega 
zakona na 24 ur zapora in na 50 dinarjev denarne 
kazni, ki se izpremeni ob neizterljivosti v nadaljnjo 
kazen 24 ur zapora. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek П., 

dne 29. septembra 1927. 

S 2/26—20. 2 0 8 

Sklep. 
V konkurzu Melhiorja B o ž a k a, trgovca v Pre-

vorju, srez Kozje, se ugotavlja, da se ni dosegla pri 
naroku z dne 12. decembra 1927. prisilna poravnava 
med konkurznim dolžnikom in njegovimi upniki 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 
dne 28. decembra 1927. 

S 13/26—25. 2 0 9 

Odprava konkurza. 
Ptezadolženec: Franc K o r u n - W a g n e r , po

sestnik in mizarski mojster v Št. Juriju ob Taboru. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. š t 

S 13/26—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 139. 
k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 18. januarja 1928. 

S 2/28—2. 1 9 3 

Konkurzni oklic 
Razglasitev konkurza o imovini prezadolženke 

Ane Z o r i n č e v e , trgovke v Trbovljah - Vodah 
št. 236. 

Konkurzni komisar: dr. Arnold Pernat, deželno-
sodni svetnik in predstojnik okrajnega sodišča v 
Laškem. 

Upravnik mase: dr. Josip Flego, odvetnik v La
škem. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v La
škem dne 9. f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob devetih. Ogla-
sitveni rok do dne 1 0. m a r c a 1 9 2 8. Ugotovitveni 
narok pri okrajnem sodišču v Laškem dne 2 2 e g a 
m a r c a 1 9 2 8 . ob devetih. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 20. januarja 1928. 

Skupaj 

Krčevita odrevenelost 

Čakovec I 1 I • i x 

V M a r i b o r u , dne 13. januarja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev, 

S 19/27—136. 2 1 0 

Sklep. 
Konkurzna stvar Franca V i d o v i č a , trgovca 

v Mariboru. 
Prisilna poravnava, sklenjena pri naroku % dne 

12. januarja 1928. pri. trgovinskem sodišču v Mari
boru med prezadolžencem Francem Vidovičem in 
njegovimi upniki za 20 •%, se po § 152. k. r. potrjuje. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek Ш., 

dnei 19. januarja 1928. 

E 1055/27. 

Preds. 57/4/28—1. 3—1 

Razpis. 
Odda se m e s t o d e ž e l n o s o d n e g a s v e t 

n i k a pri deželnem sodišču v L j u b l j a n i . Ob
enem se oddado tudi vsa mesta sodnih predstojni
kov, okrajnih sodnikov in sodnikov, ki bi se iz
praznila tekom konkurza ali zaradi njega. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno . spisane, naj se vlože po 
službeni poti do dne 

2 8 . f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. ̂  

Oklic 
154 

Jožefu S o t e i j u, posestniku v Gornjem Lakošu, 
je w o c i t i ' v izvršilni stvari Jožefa Szaboja, posest
nika v Gornjem Lakošu, ki ga zastopa dr. Annin 
Strasser, odvetnik v Dolnji Lendavi, sklep z dne 
15. novembra 1927., opr. št. E 1055/27—1, s katerim 
se je dovolila prisilna dražba nepremičnin: vL št. 190 
in 504, katastralna občina Lakoš. 

Ker je sedanje bivališče Jožefa Seteija neznano, 
se mu postavlja za skrbnika dr. Janko Pikuš, od
vetnik v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 15. novembra 1927. 
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C 365/27—1. 141 
Oklic. 

Anton Koder, notar v Murski Soboti, je vložil 
zoper Dežoja R a d i c a , mizarja y Polani, sedaj ne
znanega bivališča,, tožbo zaradi 1000 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se jo določil na dan 
2 3. f e b r u a r j a 1 9 2 8. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Dežoja Radica nezuano, se mu 

postavlja za skrbnika dr. Josip GoljevSček, odvetnik 
v Murski Soboti. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek II., 
dne 29. decembra 1927. 

E 5<X5/27—8. 163 

Dražbeni oklic 
Dne 1. f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 7 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Lepa njiva, vi. št. 140. 

Cenilna vrednost: 7705 Din 60 p; najmanjši po-
nudek: 5137 Din 10 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
dne 30. decembra 1927. 
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tukajšnja evidenca prebivalstva zaradi malomar
nosti občinstva pri izvrševanju zglaševalnih pred
pisov nepopolna. 

Da se ti nedostatki odpravijo, odrejam na pod
stavi § 12. razglasa deželnega predsednika za Kranj
sko z dne 28. marca 1913., št. 818/Pr., objavljenega 
v deželnem zakoniku št. 13 z dne 31. marca 1913., 
vnovičen popis prebivalstva, stanujočega v policij
skem okolišu, posebno še, ker se je izvršil poslednji 
tak popis leta 1920. 

Popis se bo vršil s hišnimi polarni in stanovan-
skimi izkazi. Dotične tiskovino bodo prinašali hiš
nim lastnikom in upraviteljem varnostni organi na 
dom. Podrobna navodila o načinu, kako se morajo 
izpolniti hišne pole in stanovanski izkazi, so raz
vidna iz pouka, ki je natisnjen na hišnih pölah. 

Pravilno in točno izpolnjeno in podpisane hišne 
pole in stanovanske izkaze mora vrniti hišni lastnik 
ali njegov namestnik v treh dneh oni policijski stra-
žarnici, ki je navedena na hišni poli. 

Pri tej priliki se opozarja prebivalstvo na to, 
da bo postopala policijska direkcija odslej zoper vse 
prestopnike zglaševalnih predpisov strogo po za
konu. 

V L j u b l j a n i , dne 21. januarja 1928. 
Policijski direktor: dr. Gustin s. r. 

Letnik X. 

Podrobnosti razpisa so razvidne Iz razglasa o 
licitaciji v «Službenih Novinah» in na razglasni 
deski gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 19. januarja 1928. 

Št. 65. 187 3 - 3 

Razglas o prvi ustni licitaciji za dobavo 
gramoza za državne ceste v območju 

gradbene sekcije v Murski Soboti. 
Po nalogu gradbene direkcije v Ljubljani z dne 

4. januarja 1928., št. 72, razpisuje podpisana grad
bena sekcija p r v o u s t n o l i c i t a c i j o z a do.-
b a v o g r a m o z a n a V a r a ž d i n s k i i n V e r -
ž e j s k i d r ž a v n i c e s t i . 

Licitacija se bo vršila v petek dne 2 4. f e b r u 
a r j a 1 9 2 8. v pisarni podpisane gradbene sekcije. 

Popolni razglas glej v Uradnem listu 7 z dne 
20. januarja 1928. 

Gradbena sekcija v Murski Soboti, 
dne 17. januarja 1928. 

E 374/27—8. 171 

Dražbeni oklic 
Dne 2 6. j a n u a r j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Lopača, vi. št. 51 in 224. 

Cenilna vrednost: 34.339 Din 90 p, po odbitku 
preživitnih pravic, 33.139 Din 90 p; vrednost prite-
klin: 700 Din; najmanjši ponudek: 22.093 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 12. decembra 1927. 

P 58/27—6. " 204 

Razglasitev preklicev in razveljavitev 
preklica. 

S sklepi podpisanega sodišča so bile naslednje 
osebe zaradi duševne bolezni popolnoma preklicane: 

1.) Jožefa Š e p e t a v c , rojena Trampuš,. во-
poeestnica v Stari vasi št. 42, občina Bizeljsko (sTclep 
z dne 17. maja 1927., L 5/27—6); skrbnik: njen mož 
Ivan Šepetavc, soposestnik istotam; 

2.) Franc R a č i č , samski dninar iz Malega 
Obreza št. 23, sedaj na Studencu (sklep z dne 30ega 
aprila 1927., L 6/27—2); skrbnik: Jožef Račič, po
sestnik v Malem Obrežu št. 23; 

3.) Justina P a n i c , rojena Grm, knjigovodjeva 
žena, prej v Brežicah, sedaj na Studencu (sklep z 
dne 10. oktobra 1927., L 13/27—2); skrbnik: njen 
mož Leopold Panič v Obrežu pri Ormožu. 

Razveljavljen pa je tukajšnji sklep z dne 3. mar
ca 1921., L 1/21—2, s katerim je bil Franc R o z 
m a n , posestnik v Stari vasi št. 23, pristojen na 
Bizeljsko. omejeno preklican (sklep z dne 11. okto
bra 1927., L 10/27—8). 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek I., 
dne 6. januarja 1928. 

St. 46/2. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih predmetov, prijavljenih pri 
policijski direkciji v Ljubljani od dne 1. do dne] 

15. januarja 1928.: j 
1 srebrna zapestnica; 1 siva usnjena ženska i 

ročna torbica, v njej 3 bankovci po 100 Din, 13 do 
15 bankovcev po 10 Din, 1 beležnica, 1 glavnik л 
alpake in razni predmeti; 1 sveženj ključev; 1 mala 
rjava listnica, v njej 270 Din, 1 potrdilo o plači na 
ime: Franc Nemec in 2 srečki; 1 svetlokrižast pled 
z resicami; 1 črna usnjena listnica, v njej 5 bankov
cev po 10 Din in 1 legitimacija SDS.; 1 zelo obrab
ljena črna usnjena denarnica, v njej približno 10 Din, 
1 ključ, 1 žepni robec in 1 molitvenik; 1 pes dober-
manske pasme; 1 zlata ovratna verižica z obeskom 
v obliki knjige z biseri; 1 rjava usnjena denarnica, 
v njej 1 železniška legitimacija in 100 Din; 1 po-
nošena velika črna volnena ruta; 1 črna denarnica, 
1 njej 1 bankovec za 100 Din in 7 bankovcev po 
10 Din; 1 zlata zapestnica z dolgimi členi, na sredi 
s 3 kamenčki; 1 volnene rokavice; 1 zlata ovratna 
verižica; 1 črna ženska ročna torbica, v njej manjša 
denarnica, 1 tedenska železniška karta in 1 zelena 
legitimacija z 2 Din: 1 uhan z dvema safirjema, vde
lanima v srebro; 1 ščipalnik; 1 moška žepna srebrna 
ura z dvojnim okrovom; 1 modra ovojnica, v njej 
1 bankovec za 100 Din, 1 bankovec za 10 Din in 
1 listek na ime: Ražen. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani od dne 1. do dne 

15. januarja 1928.: 
1 nikljeva zapestna ura z zapestnico; 1 ženski 

šal; 1 lovski pea; 1 ženska žepna srebrna ura z 
usnjeno verižico; 1 usnjena črna ženska ročna tor
bica z raznimi predmeti; 6 bankovcev po 10 Din; 
8 bankovcev po 10 Din; 1 rjava denarnica s srednjo 
vsoto denarja; 1 zlat poročni prstan; 1 legitimacija 
o istovetnosti; 1 poročna slika; 3 bankovci po 100 
Din; 2 bankovca po 10 Din; 1 boa «kuna»; 1 pes j 
volčje pasme. — V železniških vozovih so se našli 
ti-le predmeti: 6 moških dežnikov, 1 ženski dežnik, j 
2 palici, 2 smučarski palici, 1 ženski klobuk, 1 par j 
starih čevljev, 1 športna čepica, 1 par ženskih zim 
skih čevljev, 1 stara ženska obleka. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 18. januarja 1928. 

Št. 496/11. 190 2—2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 27 m specialnega gonilnega 

jermena 150 mm širine in 7 mm debeline. 
Porïudbe naj se vlože najkesnejo do dne 7. f e -

b r u a r j a 1 9 2 8 . ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 19. januarja 1928. 

Št. 530Д1, 531/П, 532/11 in 533/11. 197 2—2 

Razpis dobav. 
Razpisuje se dobava: 

a) 7 kotelnih kontrolnih aparatov; 
b) 1 turbinske sesaljke z motorjem in kompletno 

armaturo; 
c) 2 centrifugalnih sesaljk, direktno spojenih z mo

torji, in 1 rezervnega motorja k tem sesaljkam; 
č) 2 turbinskih sesaljk, direktno spojenih z motorji, 

s kompletno armaturo. 
Natančnejši dobavni pogoji se dobivajo pri pod

pisani direkciji. 
Ponudbo naj se vlože najkesneje do dne 14. f e 

b r u a r j a 1 9 2 8 . ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 20. januarja 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
Pov. br. 189. 

Razglas o vnovičnem popisa prebivalstva 
v okoliša ljubljanske policijske direkcije. 

Ob reklamacijskem postopanju pri poslednjih 
skupščinskih in občinskih volitvah ве je ugotovilo, 
da eo volilni imeniki zelo nedostatni in da je tudi 

Št. 534Д1. 198 2 - 2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 160 kg pokosta (firneža). 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 3. f e 

b r u a r j a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 20. januarja 1928. 

Št. 373. 
Razglas o licitaciji. 

199 3—2 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre
vzem rekonstrukcije mostu čez Kokro pri Kranju v 
km 0-769 Jezerske državne ceste p r v o j a v n o 
p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a c i j o , k i s e b o vršila 
dne 2 8. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob enajstih v sobi 
št. 2 gradbene direkcije v Ljubljani. 

Istotam se dobivajo med uradnimi urami potrebni 
podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti plačilu 
napravnih stroškov. 

Ponudbe naj se podado v obliki popusta v od
stotkih (tudi z besedami) na vsote odobrenega pro
računa, ki znaša 1,481.569 Din 10 p. 

Št. 579Д1. 207 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 30 podstavkov ža jamske 

vozičke. 
Natančnejši dobavni pogoji se dobivajo pri pod

pisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 7. f e -

b r u a r j a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 20. januarja 1928. 
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Razne objave. 
Objava. 

Izgubil sem izpričevalo Ш. razreda П. meščanske 
šole v Ljubljani VIL letnika 1924./1925. naJ ime: 
Alfonz Ložar z Jesenic (Gorenjsko). 

Proglašam ga za neveljavno. 
Alfonz Ložar s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani 



Poštnina plačana v gotovini. 
Al C--

/ 

10. V Ljubljani, dne 30. januarja 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

¥ s e b i n a i 
Zahvala Njiju Veličanstev kralja In kraljice za čestitke ob 

rojstvu Njegovega Visočanstva kraljeviča. 
Zdravniško izvestje o zdravstvenem stanju Njenega Veličan

stva kraljice po porodu. 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
24. Ukaz o amnestiji. 
25. Razpis o pobiranju uvozne carine na motorne dele 

tramvajskih voz. 
Razglasi osrednje vlade. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 26. Direktni 

blagovni promet s prekartiranjem : orientno-bolgarski, 
orientno-jugoslovanski, orientno-romunski, orientno-
madžarsk), orientno-avstrijski, orientno-češkoslovaški, 
orientno-poljski. 

Razne objave. ' 

t 

Zahvala Njiju Veličanstev kralja in 
kraljice za čestitke ob rojstvu Nje

govega Visočanstva kraljeviča.* 
Njiju Veličanstvi knalj in kraljica sla prejela ob 

rojstvu Njegovega Visočanstva kraljeviča dne 
19. t. m. mnogoštevilne čestitke od vseh strani, iz 
državo in iz inozemstva, v katerih so izraža narodna 
ljubezen in radost ter izrekajo tople želje za srečo 
in slavo vzvišenih roditeljev, novorojenega kralje
viča in vsega kraljevskega doma. 

Predsednik ministrskega sveta izreka po nalogu 
z Najvišjega mesta po tej poti zahvalo vsem onim, 
ki so poslali ob rojstvu Njegovega Visočanstva 
kraljeviča Njiju Veličanstvoma svoje čestitke. 

Iz kabineta predsednika ministrskega sveta 
v Beogradu, 

dne 21. januarja 1928.; P. M. br. 196. 

Zdravniško izvestje o zdravstvenem 
stanju Njenega Veličanstva kraljice 

po porodu.* 
Zdravstveno stanje Njenega Veličanstva kraljice 

je po porodu prav dobro. Utrip in temperatura nor
malna. 

Kraljica sama doji kraljeviča, ki je jako razvit. 
Spričo takega stanja so zdravniška izvestja ne 

bodo več izdajala. 
Dr. Kojen s. r. 
Dr. Zdravković s. r. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 15 z dne 21. januarja 1928.: 
Odlok pomočnika ministra za prosveto z dno 

14. decembra 1927.: Pomaknjeni (pomaknjene) so: 
iz 4. skupine Ш. kategorije v 3. skupino II. kats-

gorije učitelji (učiteljice): Ivan K o v i c v Folj-
čanah; Vlado P o r e k a r v Ormožu; Zmagoslav 
K r i s t a n v Slovenski Bistrici; Zinka L o v r e e 
v Celju; Marija T a v z e s - O s w a l d v Adrijancih, 
srez Murska Sobota; Josipina W e b e r v Beltincih, 
srez Dolnja Lendava; Anuša M r o v 1 j e v Selah, 
srez Ptuj; Marija C u c e k pri Novi Cerkvi; Ida 
G r o s s m a n u pri Sv. Duhu, srez Ljutomer; Ivan 
J u r č o c v Krškem; Venčeslav P e r k o pri Svetem 
Križu, srez Litija; Jožica D r ž a j - P o d b r e ga r 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 23. јапиатја 1928., št. 16. 

v št. Vidu nad Ljubljano; Olga M a d o n v Komendi, 
Valentina M e r l a l e v Horjulju; 

iz ô. skupine П. kategorije v 4. skupino П. kate-
rije učitelji (učiteljice): Viktor S t a j n k o v Sta-
njevcih, srez Murska Sobota; Pavla G r o b i n v Vu-
hredu; Draga R o š k a r v Dolnji Lendavi (sedaj v 
Boogradu); Viktorija C r n k o pri Sv. Križu, srez 
Maribor, levi breg; Marija S e d o v n i k in Vlast'i 
B i t e n c - R a j š p v Svetinjah, srez Ptuj; Marica 
M a r oh pri Sv. Lovrencu, srez Ptuj; Olga K o r 
li a r v Brasi ovcah; Frančiška G u m i 1 a r - M a c a • 
r o 1 v Lipovcih, srez Dolnja Lendava; Josipina 
K r i v o g r a d - L a s ič v Crni, srez Prevalje; An
ton B e l eh a r v Podlonku, srez Kranj; Anđelka 
T i ča c v Mokronogu; Rozalija O b l a k v Želez
nikih; 

iz 4. skupine III. kategorije v 3. skupino III. kate
gorije pomožni učitelj Josip K a r d i n ar , dodeljen 
prosvetnemu oddelku velikega župana v Mariboru. 

Odlok ministra za trgovino in industrijo z dne 
14. decembra 1927.: Postavljena je za stalno strokov
no učiteljico v 3. skupini Ш. kategorije na osrednjem 
zavodu za ženski domači obrt v Ljubljani .Elza 
L u b e ;:. z;;časna strokovna učiteljica v 4. skupini 
Ш. kategorije na istem zavodu. 

Odlok ministra za trgovino in industrijo z dm: 
14. decembra 1927.: Premeščena je na gospodinjsko 
šolo «Mladike» v Ljubljani za stalno strokovno uči
teljico v 3. skupini III. kategorije Vera H u m e k , 
stalna strokovna učiteljica v isti skupini iste kate
gorije na gospodinjski šoli v Ljubljani. 

Odlok ministra za poljedelstvo in vode z dne 
15. decembra 1927.: Postavljen je za profesorja v 
8. skupini L kategorije na specialni kmetijski šoli 
na Grmu v Novem mestu Fran K o t l o v še k, 
suplent v 9. skupini I. kategorije na isti šoli. 

Odlok ministra za poljedelstvo in vode z dne 
15. decembra 1927*: Postavljen je za ekonomskega 
uradnika logaškega sreza v 3. skupini Ш. kategorije 
Alfonz Z d o 1 š e k, pripravnik ekonomskega urad
nika istega sreza v 4. skupim 1П. kategorije. 

Številka 16 z dne 23. januarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 7. ja

nuarja 1928.: Pomaknjen je iz, 3. skupine I. katego
rije v 2. skupino I. kategorije dr. Leonid P i t a m i c, 
redni profesor na pravni fakulteti univerze v Ljub
ljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 31. de
cembra 1927.: Pomaknjen je iz 2. skupine II. kate
gorije v 1. skupino II. kategorije Janko D o l ž a n , 
ekonom bolnice v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 31. de
cembra .1927.: Pomaknjen je iz 2. skupine Ш. kate
gorije v 2. skupino ITI. kategorije Fran Z a j e c , ar
hivski uradnik oblastnega sanitetnega referenta pri 
velikem županu v Mariboru. 

Objava ministrstva za; notranje posle z dne 
12. januarja 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev je sprejet dosedanji 
italijanski državljan Just M a r t e l a n e , učitelj »' 
Božjakovem, skupno z ženo Amalijo in dvema malo-
letnima otrokoma. 

Številka 17 z dne 24. januarja 1928.: 
Odlok ministra pravde z dne 29. decembra 1927.: 

Postavljen je Cvetko A s c h m a n n , sodnik v 7. sku
pini I. kategorije v območju višjega deželnega so
dišča v Ljubljani, za sodnika v dosedanji skupim 
in kategoriji pri okrajnem sodišču v Ptuju. 

Objava ministrstva ' za notranje posle z dne 
12. januarja 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev je sprejet dosedanji 
avstrijski državljan Jaroslav B:reu er, gradbeni 
podjetnik v Ljubljani, skupno z ženo Marijo in 
maloletno hčerko Marijo. 

Številka 18 z dne 25. januarja 1928.: 
Objave ministrstva za notranje posie z dne 

12. januarja 1928.: V državljansko zvezo kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti dosedanji 
italijanski državljani: 1.) dr. Anton Z n i d e r š i i ' - , 
absolvent prava v Mariboru; 2.) Kare! U r š i č, orož-
niški kapjar v Murski Soboti; 3.) Avgust S. u 1 i g o i, 
pogodbeni učitelj v Retečah. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

24.* 
Mi 

A l e k s a n d e r I . , 
po milosti božji "in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

smo se odločili na predlog Našega ministra pravde 
in na podstavi člena 50. ustave, dati po milosti na 
vsem ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven

cev pomilostitev v nastopnih mejah: 

I. 
Osebam, ki so jih obsodila civilna kazenska so

dišča, odpuščamo kazni na izgubo svobode, ki ne 
trajajo več nego dva meseca, izvzemši zaradi uvred 
in klevet, ki se kaznujejo na privatno tožbo. 

П. 

Osebam, ki so jih obsodila civilna kazenska so
dišča na kazen na izgubo svobode preko dveh, a ne 
več nego šest mesecev, odpuščamo to kazen v celoti 
ali v neizvršenem ostanku in dve tretjini kazni, če 
znaša preko šest do dvanajst mesecev, ob pogoju, 
da ne učini pomiloščena oseba v petih letih od dne 
tega ukaza nobenega hudodelstva niti pregreška ali 
prestopka (prekrška) iz koristoljubja niti dejanja, 
kaznivega po zakonu o zaščiti javne varnosti in reda 
v državi. 

* Ta ukaz je razglašen v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 24. ja
nuarja. 1928., št. 17. 



10. . 
Od pomilostitve po točkah I. in П. tega ukaza se 

izvzemajo osebe: 

1.) ki so obsojene po zakonu o zaščiti javne var
nosti in reda v državi; 

2.) ki so kot državni, samoupravni ali drugi javni 
organi obsojene, ker so sprejele podkupilo: 

S.) ki so kot železniški ali poštni uslužbenci ob
sojene zaradi dejanj zoper imovino, učinjenih na 
blagu, ki se je predalo železnici ali pošti zaradi pre
voza: 

4.) ki so obsojene zaradi dejanj, kaznivih po za
konu o pobijanju draginje življenskih potrebščin in 
brezvestne spekulacije kakor tudi po podobnih za
konih in uredbah te vrste:. 

5.) ki so bile obsojene pred t o sodbo do pet let 
zaradi navadnega hudodelstva (sodbe zaradi politič
nih in vojaških kaznivih dejanj se ne vpoštevajoV, 

6.) ki so jih že sodišča pogojno obsodila; 
7.) ki so bile obsojene po gozdnih zakonih. 

Ш. 

Deloma odpuščamo kazni na izgubo svobode 
osebam, ki so obsojene s sodbami civilnih in voja
ških sodišč, ako prestajajo kazen v civilnih kazen
skih zavodih ali zaporih, če znaša kazen preko dva
najst mesecev, in sicer: 

1.Ì eno leto kazni osebam, ki jim je bila tožen 
znižana z Našim ukazom z dne 6. septembra 1923, 
št. 51.601; 

2.) eno petino kazni na izgubo svobode osebam, 
ki prestajajo pTvo sodbo, t. j . če niso bile pred tem 
obsojane zaradi navadnega hudodelstva; 

3.) eno šestino kazni na izgubo svobode osebam, 
ki prestajajo drugo sodbo, t, j . ki so bile že enkrat 
obsojene zaradi navadnega hudodelstva, če jim ni 
bila ta kazen znižana z Našim ukazom z dne 6. sep
tembra 1923., št. 51.601, in tudi ne s poznejšimi po
sameznimi ukazi; 

4.) eno sedmino kazni na izgubo svobode ose
bam, ki prestajajo tretjo sodbo, če niso bile izrečene 
vse tri sodbe zaradi hudodelstev iz koristoljubja in 
če jim ni bila ta kazen znižana z Našim, ukazom z 
dne 6. septembra 1923., št, 51.601, in tudi ne s po
znejšimi posameznimi ukazi. 

Od delne pomilostitve po točki Ш . tega ukaza 
se izvzemajo osebe, ki so obsojene: 

1.) zaradi izvršene ali poizkušene namerne usmr
titve s premislekom (umora), bodisi da so bile ob
sojene kot storilci, bodisi kot deležniki; 

2.) zaradi dejanj, kaznivih po zakonu. o zaščiti 
javne varnosti in reda v državi; 

3.Ì zaradi dejanj iz §§ 85., 85. a, 85. b, 86., 87., 
87. a. 88. 89. in 90. srbskega kazenskega zakonika; 

4 ) ki so bile obsojene na smrtno kazen, pa jim 
je bila ta kazen po Najvišji milosti odpuščena in 
izpremenjena v kazen na izgubo svobode; 

5.) ki so bile izza dne 6. septembra 1923. na 
pobegu; 

6.) k i so bile obsojene več nego t n k r a t zaradi 
navadnega hudodelstva. 

Ce prestajajo osebe kazen na izgubo svobode po 
dveh sodbah, se smatra, da prestajajo eno kazen, 
ako je bilo učinjeno drugo dejanje pred dnem prve 
sodbe. 

IV. 

Odredbe točk I., II. in Ш . tega ukaza se morajo 
uporabiti na vse sodbe, ki so bile izrečene do dne 
tega ukaza, najsi niso postale izvršne, in sicer čim 
postanejo izvršne. Sodišča naj dovrše redno posto
panje ter naj potem uporabijo ukaz tako, kakor 
ustreza izvršni sodbi. 

V. 
Pomilostitev, dana s tem ukazom za, 'kazni na 

izgubo svobode, se nanaša tudi na maloletne osebe, 
ki so obsojene po specialnih zakonih ali uredbah o 
kaznovanju in zaščitovanju mladine; izvzemajo pa 
le maloletniki, ki so bili poslani s sodnimi sodbami 
na prisilno vzgojo. 

VI. 

Od pomilostitve po tem ukazu se izvzemajo še 
osebe: 

1.) ki so bile pred dnem tega ukaza izpuščene na 
pogojni odpust; 

2.) ki so pobegnile iz zapora (sodnega pripora ali 
kazenskega zavoda) ter so na dan ukaza na pobegu 
in zoper katere se zaradi tega ne more izvršiti kazen; 

3.) zoper katere se ne more izvesti kazensko 
postopanje, ker Uje bivališče, bodisi da se skrivajo 
v notranjščini države, bodisi da so pobegnile v ino
zemstvo. 

6 6 

vn. 
Pri zniževanju kazni osebam, ki jim je biJa s 

prejšnjim ukazom kazen znižana, se odračuni ena 
petina ali ena Sestina ali ena sedmina kazni, znižane 
s tem ukazom, od onega dela kazni, ki je preostal 
po prejšnji pomilostitvi. 

Naš minister pravde rešuje sam vsa sporna vpra
šanja, če nastane dvom, kako naj se uporabi ta 
ukaz. 

Naš minister pravde naj izvrši ta ukaz. 
V B e o g r a d u , dne 19.januarja 1928. 

Letnik X. 

Razglasi velikega župana ljubljanska 
oblasti. 

Minister pravde: 
dr. D. M. Subotić s. r. 

Aleksander s. 

Uredbe osrednje vlade. 

2 5 . 
Razpis o pobiranju uvozne carine na 

motorne dele tramvajskih voz.* 
Ministrski svet je sklenil v seji z dne 4. januarja 

1928. na podstavi člena 15. v predlogu zakona o 
obči carinski tarifi: 

cl.) Na vrednost motornih delov tramvajskih voz 
se ne pobira uvozna carina iz tar. št. 670., točke 2., 
v predlogu zakona o obči carinski tarifi: pač pa se 
pobira ta carina na vrednost tramvajskih voz. 

20 Oprostitev od carine iz točke 1.) se uporab
lja do vštetega dne 29. februarja 1928. | 

3.) Ta sklep stopi v veljavo takoj in se mora, 
razglasiti v ,Službenih Novinah'.» 

Zaradi pravilnega uporabljanja tega sklepa se 
dajo carinarnicam nastopna navodila: 

1.) Vrednost motornih delov tramvajskih voz se 
ugotavlja ob njih uvozu in v času, dokler velja ta 
sklep, vedno komisijski. V komisijo se odreja poleg 
upravnika carinarnice (ali njegovega namestnika), 
revizorja in carinika še en elektrotehnični inženjer. 
Ugotovljena vrednost motornih delov se odbije od 
vrednosti kompletnega voza in na tako znižano 
vrednost se mora pobrati 2 0 % iz tar. št. 670., 
točke 2., uvozne carinske, tarife. 

2.) Med motorne dele tramvajskih voz spadajo 
vsi oni deli, ki služijo za sprejemanje toka iz ulič
nega prevodnika in za prevajanje sprejetega toka v 
motorni regulator za motor, kakor tudi motor, ki 
tok -sprejema in ga pretvarja v motorno silo. 

Priobčevaje carinarnicam prednji sklep z navo
dili za njega izvrševanje, odrejam, da jim jo uporab
ljati oprostitev od plačevanja uvozne carine na mo
torne dele samo za one pošiljke, za katere se izvrši 
najkasneje do vštetega dne 29. februarja 1928. uvoz
na ekspedicija in za katere se do vštetega tega dne 
vplačajo vse uvozne carinske davščine. 

V B e o g r a d u, dne 5. januarja 1928.; C. br. 209. 

Namestnik ministra za finance, 
minister za trgovino' in industrijo: 

dr. M. Spaho s. r. 

Vet, br. 93. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

od dne 16. do dne 22. januarja 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i g o v e đ i h . 

Kastav: Kastav (Jelovičani, Saršoni in Sroki po 
1 dvorec). . . 

P a s j a s t e k l i n a . 
Ljubljana, okolica: Borovnica (Dol 2 dvorca). 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Artico (Artiče in Zgornji Obrez po 1 dvo

rec, Dolenja vas 2 dvorca). Krško: Krško (Leskovec 
1 dvorec). Laško: Trbovlje (Knezdol 2 dvorca). 
Škofja Loka: Trata (Zirovski vrh 1 dvorec). Ljub
ljana, mesto: Ljubljana, mesto 1 dvorec. 

V L j u b l j a n i , dne 25. januarja 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
oblastni veterinarski referont Paulin s. r. 

i . . . ! » i ~ — 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 
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Razglasi osrednje vlade. 

List, ki ga je prepovedano uvažati in 
razSirjati.** 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 577 z dne 18. januarja 1928. je prepovedano, 
uvažati v našo državo in razširjati v njej avstrijski 
list «Freiheit», k i izhaja na Dunaju. Ta list piše 
zoper koristi naše države, zastopaje tezo separa
tizma Črne gore. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 19. januarja 1928.; D. Z. br. 577. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 23. januarja 1928., št. 16/Ш. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 23. januarja 1928., št. 16. 
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Vet. br. 51/4. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 23 . januarja 1928. 

O p o m b a : Imena sedežev eresklh poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
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imena občin pa z navadnimi Črkami; kraji s številom 
zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Maribor, desni breg: Dežno (Varoš 1 dvorec). 
Šmarje pri Jelšah: Lastnic (Lastnic 1 dvorec). 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j g o v e d . 
Maribor, levi breg: Cirknica (Cirknica 1 dvorec). 

S t e k l i n a . 

Čakovec: Gornji Mihaljevec (Tupkovec 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Celje: Braslovče (Braslovče 8 dvorci, Parižlje 

1 dv.orec, Spodnje Gorče 2 dvorca), Žalec (Zgornja 
Ložnica 1 dvorec). Gornji grad: Šmartno ob Paki 
(Šmartno 1 dvorec). Maribor, desni breg: Lobnica 
(Lobnica 1 dvorec). Maribor, levi breg: Kamnica 
(Kamnica 1 dvorec). Ptuj: Središče (Središče 5 dvor
cev). 

V M a r i b o r u , dno 23.januarja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r 

Razglasi sodišč in sodnih oblasfev, 
Prede. 67/4/28—1. 3—2 

Razpis. 
Odda se m e s t o d e ž e l n o s o d n e g a s v e t 

n i k a pri deželnem sodišču v L j u b l j a n i . Ob
enem so oddado tudi vsa mesta sodnih predstojni
kov, okrajnih sodnikov in sodnikov, ki bi se iz
praznila tekom konkurza ali zaradi njega. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeroeno spisane, naj se vlože po 
službeni poti do dne 

2 8. f e b r u a r j a 1 9 2 8. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 9 z dno 
25. januarja 1928. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 23. januarja 1928. 

Cg la 877/27—1. 142 
Oklic 

Firma Medić-Zankl, družba z o. z., tovarna barv 
in'lakov v Ljubljani, je vložila zoper Alojzija K u 
h a r j a, slikarja v Mariboru, Slovenska ulica št. 18, 
tožbo zaradi 11.484 Din 69 p s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
6. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 80. 
Ker je .sedanje bivališče Alojzija Kuharja ne

znano, so mu postavlja za skrbnika dr. Fran Irgolič, 
cflvetnik v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 
dne 11. januarja 1928. 

Cir la 33/28—1. 162 
Oklic. 

Slavko Cernetič, trgovec v Mariboru, ki ga za
stopata dr. Leopold Boštjančič in dr. Makso Snudorl, 
odvetnika v Mariboru, je vložil zoper l e ž e č o z a 
p u š č i n o po J a k o b u S t a r c u , zasebniku in 
posestniku v Mariboru, tožbo zaradi 20.620 Din 50 p 
s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 1 . f e b r u a r j a 1 9 2 8. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 80. 
Rečeni ležeči zapuščini se postavlja za skrbnika 

dr. Rihard Faninger, odvetnik v Mariboru. 
Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 

dne 14. januarja 1928. 

Cenilna vrednost: 3887 Din; vrednost pritekJin: 
350 Din; najmanjši ponudek: 2825 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 2. januarja 1928. 

245 

249 

S o l n č -
o. z. na 

vodja 

S 2/28—2. 
Konkurzni oklic 

Razglasitev konkurza o imovini firme: 
n o z d r a v i l i š č e «R i k 1 i>, družba z 
Bledu, registrovane pod isto firmo. 

Konkurzni komisar: dr. Jakob Prešern, 
okrajnega sodišča v Radovljici. 

Upravnik mase: dr. Mirko Triller, odvetnik v 
Radovljici. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Ra
dovljici dne 11. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih. 
Oglasitveni rok do dne 1. a p r i l a 1 9 2 8 . Ugoto
vitveni narok pri imenovanem sodišču dne 14 e p a 
a p r i l a 1 9 2 8. ob desetih. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 25. januarja 1928. 

S 13/27—53. 214 

Preložitev naroka za prisilno poravnavo. 
Konkurzna stvar Jakoba V e z j a k a, trgovca v 

Mariboru, Vetrinjska ulica št. 17. 
Narok o prisilni poravnavi, določen na dan 19. ja

nuarja 1928. ob desetih, je preložen na dan 9. f e • 
b r u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih pri podpisanem so
dišču v sobi št. 80. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 19. januarja 1928. 

S 1/27—9. 241 

Odprava konkurza. 
Prezadolženka: Amalija P o d go m i k , trgovka 

v Metliki. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 1/27 o imovini te prezadolženke, je po § 139. k. r. 
odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Novem mestu, 
oddelek L, 

dne 24. januarja 1928. 

C H 23/28—1. 
Oklic. 

Jugoslovanska hranilnica in posojilnica v Celju, 
zastopana po drju. Karlu Lazniku, odvetniku v Celju, 
je vložila zoper Alojzija P o d 1 o g a r j a, delavca in 
posestnika, prej na Ostrožncm, tožbo zaradi 6600 Din 
s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 4, f e b r u a r j a 192 8. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Ker je sedanjo bivališče Alojzija Podlogarja ne

znano, se mu postavlja za skrbnika Alojzij Rihter-
šič, okrajni gozdar v p. v Celju. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 12. januarja 1928. 

E 645/27—7 in E 654/27—8. 61 

Dražbeni oklic. 
Pri podpisanem sodišču bo dne 1 0. f e b r u a r j a 

1928. v sobi št. 3 dražba nastopnih nepremičnin: 
1.) ob desetih: zemljiška knjiga Borovec, in sicer 

samo zavezani stranki lastne polovice vi. št. 6, ce
nilna vrednost 13.917 Din 87 p, najmanjši ponuđek 
9100 Din; 

2.) ob enajstih: zemljiška knjiga Suhor, vi. št. 122, 
cenilna vrednost 42.352 Din, najmanjši ponudclc 
33.000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki j > 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek IL, 
dne 4. januarja 1928. 

C II 93/28—1. 196 
Oklic 

Ivan Sternad in Marija iSternad. posestnika v 
Št Uju. sta vložila zoper Marijo K r a i n z o v o, ne
znanega bivailišča, tožbo zaradi izbrisa zastavne pra
vice (preužitka) pri vi. št. 58, katastralna občina 
Št. Bj. 

Prvi narok se je določil na dan 
11. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Kor je bivališče Marije Krainzove neznano, se ji 

postavlja za skrbnika dr. Jakob Mlinar, avsknltant 
okrožnega, sodišča v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek II., 
dne 18. januarja 1928. 
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C II 104/28 in C U 105/28. 

Oklic. 
Ana LabaŠ, posestnica v Podigraeu št. 2, 

zastopa dr. Vinko Rapotec, odvetnik v Mariboru, je 
vložila zoper Toma K o v a č i č a, posestnika isto-
tam, sedaj nekje v Srbiji, tožbo zaradi 150 Din in 
140 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
9. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 

ob enajstih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Ker je bivališče Toma Kovačiča neznano, se mu 

postavlja za skrbnika dr. Jakob Mlinar, avskultant 
pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek II., 
dne 20. januarja 1928. 

E 790/27—0. 7 2 

Dražbeni oklic 
Dne 9. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 11 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Mali vrh, vi. št. 122 (vinograd, 
travnik in gozd). 

-9. 62 E 673/27—5, E 682/27—7 in E 570/27-

Dražbeni oklic. 
Pri podpisanem sodišču bo dne 1 1. f e b r u a r j a 

1928. v sobi št. 3 dražba nastopnih nepremičnin: 
1.) ob devetih: zemljiška knjiga Novi lazi, vi. 

št. 146 in 158, cenilna vrednost 2916 Din 25 p, naj
manjši ponudek 1612 Din; 

2.) ob desetih: zemljiška knjiga Mozelj, in sicer 
samo zavezani stranki lastne polovice vi. št. 280, 
cenilna vrednost 490 Din, najmanjši ponudek 322 
Din 50 p; 

3.) ob enajstih: zemljiška knjiga Briga, vi. št. 82, 
86, 96, 138, 173 in 183, cenilna vrednost po odbitku 
bremen, ki jih bo prevzeti, 106.164 Din, najmanjši 
ponudek 78.650 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se no mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek IL, 
dne 4. januarja 1928. 

E 689/27—5. 42 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob osmih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga: 1.) za davčno občino Mršečo vas, 
vi. št. 265, in 2.) za davčno občino Smednik, vi. 
št. 416. 

Cenilna vrednost: ad 1.) 12.000 Din, ad 2.) 9000 
Din; najmanjši ponudek: ad 1.) 8000 Din, ad 2.) 
6000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglaeiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 15. decembra 1927. 

71 E 853/27—7. 

Dražbeni oklic. 
Dne 14. f e b r u ' a r j a 19 28. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 22 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Poljane, vi. št. 25. 

Cenilna vrednost: 6033 Din 20 p; najmanjši po
nudek: 4022 Din 14 p. 
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Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri-

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Litiji, 
dne 10. januarja 1928. 

E 2990/27—8. 69 

Dražbeni oklic. 

Cenilna vrednost: 164.677 Din; najmanjši pomu-
dek: 77.388 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ormožu, oddelek II., 
dne 30. decembra 1927. 

Dne 10. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za katastralno občino Karlov-
ško predmestje, vi. št. 197, in zemljiška knjiga za 
katastralno občino Trnovsko predmestje, vi. št. 959. 

Cenilna vrednost: 158.261 Din 25 p; najmanjši 
ponudek: 105.507 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 2. januarja 1928. 

E 2176/27—12. 58 

Dražbeni oklic 
Dne 17. f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Zlatoličje, 
vi. št. 58, 60, 140, 153, 155, 182 in 273. 

Cenilna vrednost: 84.006 Din 70 p; vrednost pri-
teklin: 7055 Din; najmanjši ponudek: 61.40-1 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 22. decembra 1927. 

1 E 707/27—10. 164 
Dražbeni oklic 

j Dne 11. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Slovenska Bistrica, vi. š t 143. 

Cenilna vrednost: 45.750 Din 50 p; vrednost pri
teklin: 1750 Din; najmanjši ponudek: 23.500 Din 
34 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne moglo več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki jo 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek II., 
dne 7. januarja 1928. 

38 

E 1133/27—10. 49 
Dražbeni oklic 

Podpisano sodišče bo prodajalo na javni prisilni 
dražbi nastopne nepremičnine: 

1.) Dne 3. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob pol desetih 
na licu mesta v C a n k o v i : zemljiška knjiga za 
katastralno občino Cankovo, vi. št. 16, 18, 31, 56, 
polovica vi. št. 74, vi. št, 85, 101, 150. 175, šest 
osmink vi. št. 205 in 228 (enonadstropna vila h. št. 22 
v Cankovi, pritlična hiša št. 41 v Cankovi, pripada
joča gospodarska poslopja in več vrtnih, poljskih, 
travniških in gozdnih parcel). 

Cenilna vrednost s priteklinami vred: 271.106 
Din 87 p; najmanjši ponudek: 180.742 Din 9 p. 

Nepremičnine se bodo prodajale najprej v 11 sku
pinah, končno pa vse skupaj. 

2.) Dne 4. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob osmih na licu 
mesta v P u c i n c i h: zemljiška knjiga za katstramo 
občino Pucince, vi. št. 285, 375, 395, 394, 416, 431, 
442, 492 in 496 [a) parna opekarna in žaga z eno-
nadstropno stanovansko hišo in gospodarskimi po
slopji, b) eksportna klavnica, c) več poljskih parcel]. 

Cenilna vrednost: ad a) 613.333 Din 33 p, ad b) 
65.150 Din, ad c) 27.682 Din 25 p; najmanjši ponu
dek: ad à) 408.889 Din, ad b) 43.434 Din, ad e) 
18.455 Din. 

Nepremičnine se bodo prodajale najprej v ozna
čenih treh skupinah, končno pa se izkličejo vse ne
premičnine skupaj. 

Dražbeni pogoji in listine (zemljiškoknjižni iz
vlečki, cenilni zapisniki itd.), ki se nanašajo na ne
premičnine, se lahko vpogledajo pri podpisanem so
dišču med uradnimi urami. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek IV., 
dne 30. decembra 1927. 

E 1774/27—9. 172 
Dražbeni oklic 

Dno 17. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
! podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
i a) zemljiška knjiga za davčno občino Stoprce, ideel-
ne polovice vi. št. 99; b) zemljiška knjiga za davčno' 
občino Sv. Ano, ideelne polovice vi. št. 4' in 3. 

Cenilna vrednost: ad a) 2492 Din 50 p, ad b) 
j 1486 Din 75 p in 952 Din 15 p; vrednost priteklin: 
ad a) 70 Din. ad h) 560 Din; najmanjši ponudek: 
4115 Din 32 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 

| v dobri veri. 
! Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
uabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 28. decembra 1927. 

E 707/27—9. 
Dražbeni oklic 

Dne 4. f e b r u a r j a 192 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 10 dražba nepremič-

: nin: zemljiška knjiga Čagona, vi. št, 97. 
! Cenilna vrednost: 1759 Din; vrednost priteklin: 
70 Din; najmanjši ponudek: 419 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki jo ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenskih 
goricah, oddelek II., 

dne 23. decembra 1927. 

E 1388/27. 221 

Dražbeni oklic 
Dne 2 0. f e b r u a r j a l 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 24 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Prečna, vi. št. 252, 700 in 1080. 

Cenilna vrednost: 20.470 Din; najmanjši ponu
dek: 13.647 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 28. decembra 1927. 

E 557/27—«. 6 7 

Dražbeni oklic. 
Dne 15. f e b r u a r j a l 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 1. dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Sele, vi. št. 38 in 40. 

Cenilna vrednost: 148.684 Din; najmanjši po
nudek: 99.122 Din 68 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se no mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri vori. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, oddelek L, 
dne 27. decembra 1927. 

E 692/27—6. r,4 
Dražbeni oklic 

Dne 15. f e b r u a r j a l 9 2 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Vrh, vi. št. 101. 

Cenilna vrednost: 9175 Din 45 p; najmanjši po
nudek: 6117 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek II., 

dne 21. decembra 1927. 

E 790/27—8- 65 

Dražbeni oklic. 

E 670A27—8. 51 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Ormož, vi. št. 128 (enonadstropna 
stanovanska hiša s trgovinskim lokalom v Ormožu 
žt. 1. vrt in njive). 

E 920/27—6. 165 
Dražbeni oklic 

Dne 4. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
I. zemljiška knjiga Dežno, vi. št. 21, П. zemljiška 
knjiga Pcčke, vi. št, 259. 

Cenilna vrednost: ad I. 348 Din 90 p, ad П. 
3744 Din; najmanjši ponudek: ad I. 232 Din 66 p, 
ad II. 2496 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek II., 
dne 17. decembra 1927. 

Dne 1 5. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Kačji dol, vi. št. 49. 

Cenilna vrednost: 14.740 Din; vrednost priteklin: 
2410 Din; najmanjši ponudek: 11.433 Din 40 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravna! 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah, oddelek II., 
dne 21. decembra 1927. 

E 228/27—32. 177 

Dražbeni oklic 
Dno 15. f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob desetih bo na 

licu mesta v Dolenjem Podborštu (občina Trebnje) 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Ćešnjevek, vi. 
št. 178, 192, 201 in 244, zemljiška knjiga Lukovek, 
vi. št. 1066, in zemljiška knjiga Trebnje, vi. št. 297. 

Cenilna vrednost: 205.734 Din 65 p; vrednost 
priteklin: 3253 Din (že všteta v cenilni vrednosti); 
najmanjši ponudek: 137.156 Din 44 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščalo dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki jo ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Trebnjem, 
dne 27. decembra 1927. 



69 

! Poslovodje: Just Gabrijelčič, stavbni tehnik v 
Stari Loki št. 8, Andrej Kerševan, stavbni tehnik y 
Št. Vidu nad Ljubljano, in Ivan Martinuč, stavbni 
tehnik v Ljubljani, Breg št. 8. 

Prokurist: Ivan Celare, zidarski mojster v Ljub
ljani, Sv. Florijana ulica št. 21. 

Družbo zastopata sodno in izvensodno ter pod-

10. m 

14 ! Vpisi v trgovinski register. 
]. V p i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e : 

31. Sedež: Ljubljana, J " 
Bosedilo firme: «Jugo-Pochtler», družba z o. z. 

Tovarna sifonov in sodavičarskih strojev. 
Obratni predmet: tvomiško izdelovanje eifonskih -, . - «r^wn/iia 

glavic, strojev za proizvajanje sodavice in drugih W t a zanjopo dva poslovod i ^ » P ° J ™ * £ 
predmetov, ki se rabijo L proizvajanje sodavice, j m en prokurist tako ^ № У № Ј * ^ О £ 
-..л.,, '•*,._ • _ J . , ™ . : , i : i,ii. i„^n,„„ ;„•• rasano, natisnieno ah s štampu ko odtisnjeno bese-nadalje tvorniško izdelovanje kovinskih izdelkov in 
trgovina z vsemi temi izdelki. 

Družbena pogodba z dne 11. oktobra 1927. in 
1б. novembra 1927. 

Družba je ustanovljena za pet let ter se konča 
po poteku te dobe samo, če odpove eden družbe
nikov družbeništvo najkesneje leto dni prej. Če se 
taka odpoved ni podala, se podaljša dnižbena po
godba ob enakih pogojih vsakokrat za nadaljnjih 
pet let. 

Osnovna glavnica znaša 150.000 Din, in sicer je 
vplačanih 100.000 Din v gotovini, 50.000 Din pa je 
donesenih v stvarni vlogi. 

Poslovodji: Alfred Pischer-Pochtler, generalni! 
ravnatelj na Dunaju, VIL, Kaiserstrasse 87, in Va- ! 
lentin Urbančič, trgovec v Ljubljani. j 

Firmo zastopata kolektivno po dva poslovodji j 
ali en poslovodja in en prokurist ter podpisujeta i 
zanjo tako, da pristavljata njenemu napisanemu, | 
natisnjenemu ali s štampilijo odtisnjenemu besedilu j 
svoja podpisa, prokurist vselej s pristavkom «p. p.». j 

Družbena pogodba ima glede stvarnih vlog j 
(apportov) ta(-le določila:: Družbenica firma Carl ; 
Počhtler, A.-G. na Dunaju, izroča v popolno in ne- j 
preklicno last družbe en brizgalno-ulivalni stroj za ; 
sifonske glavice (specialna konstrukcija) v vred-1 
nosti 40.000 Din, en stavek oblikovalnic in orodja za : 

izdelovanje sifonskih glavic v vrednosti 10.000 Din. 
L j u b l j a n a , dne 9. januarja 1928. 

32. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Mela», prodaja kravat in ovrat

nikov, družba z o. z. 
Obratni predmet: trgovanjo s kravatami in ovrat

niki kakor tudi z modnimi predmeti sploh, vse pod 
znamko «Mela». 

Družbena pogodba z dne 29. decembra 1927. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 20.000 Din ter je v goto

vini popolnoma vplačana, j 
Poslovodji: Ladislav Premelč in Melanija Pre- • 

molč — oba v Ljubljani, Tavčarjeva ulica št. 2. | 
Družbo zastopa samostojno po en poslovodja, ki, 

podpisuje za firmo tako, da pristavlja njenemu naT j 
pisanomu, s pečatnikom odtisnjenemu aJi natisnje
nemu besedilu svoj podpis. 

L j u b l j a n a , dne 3. januarja 1927. 

33. Sedež podružnice: Maribor. 
Besedilo finne: Triumph-Auto, družba z o. z. v 

Ljubljani. 
Sedež glavnega zavoda: Ljubljana. 
Obratni predmet: Družba trgujo z avtomobili, 

nadomestnimi deli in priteklinami za avtomobile, 
avtomobilskim oljem in bencinom in vsemi stvarmi, 
spadajočimi v to stroko, na drobno in na debelo ter 
popravlja avtomobile. 

Družbena pogodba z dne 9. februarja 1925., posi. 
št. 9097. 

Osnovna glavnica znaša 50.000 Din ter je v goto
vini popolnoma vplačana. * 

Poslovodji: Ivan Keršič v Ljubljani, Frank opan
aka* ulica št. 1, in ing. Henrik Marchart v Ljubljani, 
Aleksandrova cesta št. 3. 

Za zastopanj o je upravičen vsak poslovodja 
samostojno. 

Firma se podpisuje tako, da postavlja po en po^ 
elovodjapod njeno natisnjeno, napisano ali s šta~i-
piljko odtisnjeno besedilo svoj podpis. 

M a r i b o r , dne 5. januarja 1928. 

34. Sedež: Št. Vid nad Ljubljano. 
Besedilo firme: Gradbeno podjetje «Zidar», druž

iva z o. z. 
Obratni predmet: Družba izvršuje načrte in pro

račune za vsakovrstne nadzemske stavbe, prevzema 
gradnjo nadzemskih stavb in vsa dela, spadajoča 
v to področje. 

Družbena pogodba z dne 23. decembra 1927., 
opr. št. 13.299. 

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 60.000 Din. Družba sme 

terjati doplačila, po § 72. zakona o družbah z o. z. 
do 100% osnovne glavnice. Vplačani zneski v goto
vini: 80.000 Din. 

pisano, natisnjeno ali s štampiljk 
dilo svojeročno svoji imeni kolektivno. Prokurist 
pristavlja svojemu imenu značko «p. p.». 

L j u b l j a n a , dno 10. januarja 1928. 

35. Sedež: Vič-Glince. 
Besedilo firme: «Jugomot», Jugoslovenske mo

torne delavnice, družba z o. z. 
Obratni predmet: 

a) splošna mehanična in precizijska delavnica; 
b) tvornica eksplozijskih motorjev in motornih 

vozil; 
c) livarna kovin; 
č) reparatura motorjev in motornih vozil; 
d) nakupovanje shovin, polizdelkov in potrebščin, 

»padajočih v navedeni obrat; 
o) prodajanje lastnih izdelkov; 
f) družba sme ustanavljati podjetja in podružnice 

na vsem ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev ter se sme udeleževati pri enakih pod
jetjih tuzemstva. 
Družbena pogodba z dne 15. decembra 1927., 

Št. 6329. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 80.000 Din, in sicer 

70.000 Din v gotovini, ostanek v znesku 10.000 Din 
v stvarni vlogi. Nanjo vplačani zneski v gotovini 
47.500 Din. Stvarna vloga v vrednosti 10.000 Din 
je donesena. I 

Poslovodje: V družbeni pogodbi so imenovani 
kot družbeni poslovodje: Janko Blaganje, strokovni 
učitelj v Ljubljani, Resljeva cesta št. 9; Franc Maj-

Letnik X. 

39. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Zadružna gospodarska banka, 

d. d. v Ljubljani: 
Prokura se je podelila Franu Miklavčiču, banč

nemu uradniku v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 3. januarja 1928.-

40. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Združene oljarne, družba z ome

jeno zavezo: 
Obratni predmet odslej: Družba nakupuje laneno 

seme, ga razdeljuje med udeležene oljarne zaradi 
proizvajanja lanenega olja, nakupuje laneno olje in 
pokost (firnež) ter razpečava olja, pokoste, lanene 
in druge tropine, iztisnjene iz semen. 

Občni zbor lahko soglasno sklene, ustanavljati 
podružnice, pridobivati tvornice v drugih krajih 
Jugoslavije in ustanavljati organizacije z enakim 
obratnim predmetom v inozemstvu. 

Izpremenile so se v družbeni pogodbi točke «Pr
vič», «Drugič» v zmislu pravkar navedene izpre-
membe obratnega predmeta, «Četrtič», «Petič», «oe-
stič», «Devetič» tako, da sestoji poslovodstvo družbe 
iz štirih poslovodij, nadalje točke «Desetič», «Dva-
najstič», «Štirinajstič» in «Petnajetič». • 

Izbrisal se je poslovodja Bernard Moster, vpisal 
pa se je poslovodja Tuna Perković, višji uradnik 
Prve hrvatske štedionice v Zagrebu. 

L j u b l j a n a , dne 3. januarja 1928. 

III. I z b r i s a l i s t a se n a s t o p n i f i r m i : 

41. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ravhekar & Derganc: 
Ker se je družba razdružila in trgovina opustila. 
L j u b l j a n a , dne 3. januarja 1928. 

i 42. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Trgovska banka, d. d. v Ljub

ljani: 
Ker se je združila, z Ljubljansko kreditno banko. 
L j u b l j a n a , dne 31.decembra 1927. 

Vpisi v zadružni register. 

cen, uradnik v Ljubljani, Ilirska ulica st. 22; Ignacij 
Gregorin, mehanik v Vnanjih goricah št. 38. 

Družbeno poslovodstvo sestoji iz treh ali več 
poslovodij. Pogodbeno se določa, da so družbeni p o - J 1 8 0 

slovodje: Janko Blaganje, Franc Majcen in Ignacij \ 
Grcgorin. Njih imenovanje velja samo toliko časa, j H. V p i s a l e so se i z p r e m e m b e i n d o -
dokler ostanejo družbeniki. Njih odpoklic pa je po d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 
zakonu dopusten vsak čas. 143. Hranilnica in posojilnica na Čatežu, reg. zadr. 

Družbo zastopata na zunaj po dva poslovodji j z n e ( > n x z a v - : 

kolektivno. , Izbrisaüa sta se dosedanja člana načelništva Ig-
Firma se podpisuje tako, da postavljata pod n a c i j B a r ] e i n J a n e z Bregar; vpisala pa sta se nova 

njeno besedilo, ki je lahko natisnjeno, po komerkoli : g i a n a n a£ e lništva Jakob Brandstetar, posestnik v 
napisano ali s štampilijo odtisnjeno, kolektivno po 
dva poslovodji svojeročno svoja znaka. 

Poslovodje imenuje občni zbor. 
Družbenik Janko Blaganje je donesel kot stvarno 

vlogo kovinsko stružnico in dve garnituri mizar
skega orodja v vrednosti 10.000 Din, ki so jih druž
beniki skupno ocenili in popisali. 

L j u b l j a n a , dne 3. januarja 1928. 

II. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e in d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a n : 

36. Sedež: Celje (Razlagova ulica [Hotel Union]). 
Besedilo firme: Oaberc & Videnšek. 
Obratni predmet: nakupovanje in prodajanje vseh 

deželnih pridelkov in eventualno drugih predmetov 
na lastni račun in na račun drugih firm: 

Besedilo firme odslej: Simon Gaberc. 
Edini imetnik odslej: Simon Gaberc. 
Zaradi tega je firma odslej firma posameznega 

trgovca. 
Izbrisal so je javni družbenik Franjo Videnšek. 
Za firmo podpisuje Simon Gaberc sam. 
C e l j e , dne 4. januarja 1928. 

37. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Delniška družba pivovarne 

«Union»: 
V upravni svet je bil izvoljen Peter Kosler,'za

sebnik v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 3. januarja 1928. 

38. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ljubljanska gradbena družba 

z o. z.: 
S prokuro je poverjen Josip Bricelj, stavbnik v 

Ljubljani, Slomškova ulica št. 19, ki podpisuje firmo 
skupno z onim poslovodjo z dostavkom «p. p.». 

L j u b 1 j a n a, dne 3. januarja 1928. 

Dolenji vasi št. 9, in Andrej Gerdina, posestnik v 
Razborah št. 6. 

Obenem se je vpisala izprememba zadružnih pra
vil v §§ 22. in 29. Po izpremenjenem besedilu § 22. 
zastopa načelništvo zadrugo po načelniku ali po nje
govem namestniku, ki ga imenuje načelnik. — Po 
izpremenjenem besedilu § 29. pa je treba razglasiti 
dan, uro, kraj in dnevni red občnega zbora vsaj 
osem dni prej z naznanilom, nabitim v uradovalnici. 

N o v o m e s t o , dne 3.januarja 1928. 

44. Kmetijska (nakupovalna in prodajna) zadruga v 
Dolu pri Hrastniku, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo: 

Izbrisala sta se člana načelništva Karel Bantan 
in Jernej Orožen; vpisala pa sta se člana načelništva 
Rudolf Napret, posestnik na Marnem št. 16, kot 
ravnatelj, in Jakob Draksler, župan v Dolu. 

Po izpremembi zadružnih pravil v § 30., sklenjeni 
na občnem zboru z dne 9. aprila 1927., se nabijajo 
odslej javni razglasi v zadružnih prostorih. 

C e l j e , dne 4. januarja 1928. 

45. Agrarna zajednica v Hotinji vasi, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva An
ton Mihelač in Franc Pečnik; vpisala pa sta se novo
izvoljena člana načelništva Anton Šobernik, posest
nik, in Anton Rojko, posestnik in orožnik v p. — 
oba v Hotinji vasi. 

M a r i b o r , dne 5.januarja 1928. 

46. Kmetijska nabavna in prodajna zadruga za 
kamniški politični okraj v Kamniku, registro
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 13. decembra 
1927. se je zadruga razdružila ter je prešla v likvi-

' dacijo. 
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Likvidatorji so dosedanji člani načelništva. 
Beeedilo likvidacijske firme: Kmetijska nabavna 

in prodajna zadruga za kamniški politični okraj v 
Kamniku, registrovana zadruga z omejeno zavezo 
v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida
cijsko firmo skupno. 

L j u b l j a n a , dno 3. januarja 1928. 

47. Prva žebljarska in železoobrtna zadruga v Kropi 
In Kamnigorici, registrovana zadruga z omejeno ^ 
zavezo s sedežem v Kropi: 

Iz načetlništva je izstopi! Joža Šolar; v načel-
ništvo pa je vstopil Jože Dermota, tvorniški delavec 
v Kropi št. 36. 

L j u b l j a n a , dne 9. januarja 1928. 

•Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo 
cijsko firmo skupno. 

M a r i b o r , dne 29. decembra 1927. 

likvida-

Ш. I z b r i s a l i s t a se n a s t o p n i z a d r u g i : 

53. Gospodarska zadruga «Naša Sloga» v Ljubljani, 
registrovana zadruga z o. z.: 

Ker je likvidacija končana. 
L j u b l j a n a , dne 3. januarja 1928. 

Ilirska posojilnica, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo v Ljubljani: 

Ker je likvidacija končana. 
L j u b 1 j a n a, dne 9. januarja 1928. 

48. Tiskovna založba, osrednja registrovana zadru
ga z omejeno zavezo v Mariboru; 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Jakob 
Kogej, Jakob Perhavec in Hinko Zaje: vpisali pa 
so se novoizvoljeni člani načelništva dr. Miloš Vauh-
nik, odvetniški kandidat v Mariboru, Aleksandrova 
cesta št. 36, dr. Franjo Irgolič, odvetnik v Mariboru, 
Cvetlična ulica, in dr. Krst Gazatura, kemik v Mari
boru, Kralja Petra trg. 

M a r i b o r , dne 12.januarja 1928. 

49. Pettauer Vorschussverein, registrierte Genossen
schaft mit unbeschränkter Haftung — Ptujsko 
predujemno društvo, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo s sedežem v Ptuju: 

Dosedanja pravila so se izpremenila in nadome
stila s pravili, sklenjenimi na občnem zboru z dne 
30. avgusta 1927. 

Besedilo firme odslej: Ptujsko predujemno dru
štvo, registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
Ptuj — Pettauer Vorschussverein, reg. Genossen
schaft mit unbeschränkter Haftung. Ptuj. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše
vati pridobivanje in gospodarstvo članov; zato 

1.) sprejema in obrestuje vloge na knjižice in 
tekoči račun članov in nečlanov; 

2.) daje članom posojila; 
3.) opravlja za člane kontokorentne posle; 
4.) izdaja za člane akreditive in kreditna pisma; 
5.) daje za člane kavcije in garancije, bodisi v 

obliki garancijskih pisem ali po žirovnem računu 
(pri Narodni banki); 

6.) posreduje za člane nakupovanje in prodajanje 
valut in deviz; 

7.) eskontira in inkasira za ciano menice in druge 
obvezne listino; 

8.) prevzema za člane v shrambo vrednostne 
predmete in papirje i. si.; 

9.) opravlja druge posle, ki so članom v prid; 
tO.) uporablja zadružni kredit za zviševanje obrat

nih sredstev. 
Opravilni delež znaša 25 Din ter se mora plačati 

ob pristopu. 
Načelništvo sestoji iz načelnika, njegovega na

mestnika in šestih članov načelništva. 
Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo, ki 

podpisuje za zadrugo tako, da postavljata pod njeno 
natisnjeno ali napisano besedilo po dva ölana načel
ništva svoja podpisa. 

Oznanila se izvršujejo z nabitkom v zadružni 
pisarni. 

M a r i b o r , dne 5. januarja 1928. 

50. Zadružna elektrarna v Spodnji Polskavi, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Franc 
Leskovar; vpisal, pa se je novoizvoljeni član načel
ništva Karel Steinklauber. tvorničar na Pragerskem. 

M a r i b o r , dne 5. januarja 1928. 

51. Gospodarsko društvo na Vrhniki, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Alojzij Novak; v načel
ništvo pa je vstopil Jakob Jeraj, posestnik v Bevkah. 

TJ j u b 1 j a n a, dne 9. januarja 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
Št. 715. 213 

Vabilo na glavno skupščino 
ljubljanske inženjerske zbornice, 
ki se bo vršila dne 15. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob 
15. uri v dvorani ljubljanskega mestnega magistrata. 

D n e v n i r e d : 
1.) Čitanje zapisnika o glavni skupščini /. dne 

15. februarja 1927. 
2.) Poročilo o poslovanju upravnega odbora. 
3.) Poročilo blagajnikovo o dohodkih in izdatkih. 
4.) Poročilo nadzorstvenega odbora. 
5.) Predlog proračuna o dohodkih in izdatkih za 

leto 1928. 
6.) Razprava o poročilih in o predlogu proračuna 

in razrešnica upravnemu in nadzorstvenemu odboru. 
7.) Volitev zborničnih predstavnikov za glavno 

upravo inženjerskih zbornic. 

dodatnimi odredbami, kolikor niso predpisane v na
slednjih točkah posebne odredbe. 

C. Posebne réglementante odredbe. 

1. Predmeti, izključeni od prevoza (člen 3. m. k.). 
Predmeti, navedeni v § 1., odstavku 2. (2), iz-

vršitvenih odredb mednarodne konvencije, se врге-
jemajo v prevoz z mednarodnimi tovornimi listi ob 
pogojih (točke 1 do 4) enotnih dodatnih odredb 
člena 3. m. k., če je jamstvo železnice za izgubo ali 
manjek omejeno na 25 zlatih frankov za 1 kg (1 zlati 

frank = dolarjev Združenih ameriških držav). 
6-18 

2. Vsebina tovornega lista (člen 6. m. k.). 
Pošiljatelj mora predpisati v tovornem listu 

obmejne prehodne postaje od ene države do druge. 
(Glej seznamek obmejnih prehodnih postaj.) 

Če je predpisana za del prevoznega pota upo
raba zvezne (direktne) tarife, je treba navesti ob
mejne prehodne postaje po dotični tarifi. 

Pošiljateljeve navedbe in izjave v tovornem listu 
morajo biti spisano v latinici. 

3. Odgovornost za navedbe v tovornem listu 
(člen 7. m. k.). 

Železnica ni odgovorna za Škodo, ki je uastala 
zato, ker so se prevzele pošiljke za postaje, za katere 
ni določena pravica, odpravljati blago. 

4. Carinski, davčni in policijski predpisi 
(člen 10. m. k.). 

Če se ugotovi na vmesni postaji, da spremnih 
dokumentov ni ali da so nepravilni aili nepopolni, se 
sme ustaviti nadaljnji prevoz, blago pa dati pošilja
telju na razpolago. 

5. Izračunavanje voznine (člen 11. m. k.). 
Voznina in ostale pristojbine ве izračunavajo za 

8.) Volitev odposlancev za glavno skupščino p l c v ozni pot, ki ga je predpisal pošiljatelj, po 
delegatov inženjerskih zbornic. 

9.) Razprava o pravočasno vloženih predlogih 
zborničnih članov. 

V L j u b l j a n i , dne 24. januarja 1928. 
Za upravni odbor ljubljanske Inženjerske zbornice: 
predsednik ing. Suklje s. r. tajnik fng. Remec s. r. 

ljavnih tarifah. 
Železnica mora uporabiti zvezno tarifo za del 

prevoznega pota samo, čo je predpisal pošiljatelj v 
tovornem listu poseibo uporabo dotične tarife, na
vedel del pota, za katerega zahteva izračun voznine 
po zvezni tarifi, in izpolnil vse predpisane pogoje. 

6. Plačevanje voznine (člen 12. m. k.;. 
Delne frankature so dopustne samo do meje (ob

mejne postaje) predajne države ali do nadaljnje 
državne meje (obmejne postaje). Plačilo izvestne 

Št. 114/28. ž 4 6 

Objava. 
Po zmislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, da j v s o t e z a đ e m o frankäturo ni dopuščeno, 

jo gospod dr. Albin K a n d a r e z današnjim dnem 
vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v 
Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 25. januarja 1928. 

Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 
predsednik dr. D. Majaron s. r. 

26. 

52. Zadružna elektrarna Zlatoličje, registrovana za
druga z omejeno zavezo s sedežem v Zlatoličju: 

Po sklepu občnega zbora z dne 8. decembra 1927. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: Anton Golob, Franc Solar in Franc 
Posek — vsi dosedanji člani načelništva. 

Besedilo likvidacijske firme: Zadružna elektrarna 
Zlatoličje, registrovana zadruga z omejeno zavezo! 
v likvidaciji. 

Direktni blagovni promet s prekartira-
njem: orientno-bolgarski, orientno-jugo
slovanski, orientno-romunski, orientno-
madžarski, orientno- avstrijski, orientno-

ČeSkoslovaški, orientno-poljski.* 

A. Območje veljavnosti. 
Od dno 1. januarja 1928. veljajo za blagovni pro

met (vštevši mrliče in žive živali) med postajami: 
a) bolgarskih, 
b) jugoslovanskih, 
c) romunskih, 
č) madžarskih, 
d) avstrijskih, 
e) češkoslovaških, • 
f) pojskih železnic (obenem s progami poljskih 

državnih železnic v območju svobodnega mesta 
Gdanska [Danzig]) na eni strani in 

postajami v Stambulu, Adrianoplu in Kirkragu 
ali orientnimi železnicami na drugi strani čez vse 
one prehode, ki jih jo treba vpoštevati, naslednje 
odredbe. 

B. Obče réglementante odredbe. 
Kot pogodbena pravica za transportiranje pošiljk 

v teh prometih velja mednarodna konvencija z dno 
14. oktobra 1890. (bernska konvencija) z vsemi iz-
premembami in dopolnitvami kakor tudi enotnimi 

Če pri frankaturah deponirane vsote no zado
ščajo, da bi pokrile nastalo voznino in pristojbino 
(takse), mora plačati nepokrito vsoto prejemnik. 

Če se morajo voznina in ostale pristojbine pre-
računiti, se preračunijo po uradnem železniškem 
tečaju, ki velja na dan preračunavanja. Preračunie-
valni tečaj določi ona železniška uprava, ki pro
računava. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata 
I Slovenaca» z dne 20. januarja 1928., št. 14Д1. 

7. Povzetja in predjemi (člen 13. m. k.). 
Povzetja in predjemi so dopustni samo v valuti 

pređajne države. 

8. Dostavni roki (člen 14. m. k.). 
Reglementnrnim dostavnim rokom se dodajajo 

dodatni roki udeleženih železnic. 

9. Pošiljateljeve naknadne naredbe (člen 15. m. k.). 
Pošiljateljeve naknadno naredbe so dopuščene, 

kolikor ne nasprotujejo carinskim, davčnim ali poli
cijskim, predpisom. 

10. Zavarovanje dostavnega roka (člen 38. m. k.). 
Zavarovanje dostavnega roka ni dopuščeno. 

Odredbe o privatnih vozovih. 

1. Za privatne vozove se smatrajo oni vozovi, ki 
so uvrščeni v vozovje železniško upravo, ki pa so 
lastnina uvrstiteljeva ali ki. jih je najel uvrstitelj od 
tretje osebe ali od železnice za daljši čas zgolj za 
svojo uporabo. Taki vozovi so: 

a) kotelni vozovi (vozovi s cisternami, rezervoarji, 
<odi, baseni, lonci in vozovi s tanki); 

b) drugi vozovi, nalašč prirejeni za prevažanje 
iz vestnega blaga.. 

2. O uvrščanju takih voz odloča ona železniška 
uprava, v katere vozovje naj se uvrste. 

3. Na privatnem vozu je treba oznamenovati: 
znak lastnine železnice, v katere vozovje je uvr
ščen, serijo (vrsto), če je to železnica predpisala, 
številko in za njo znak QjQ, uvrstiteljevo firmo, do
micilno postajo in blago, 1U se sme natovarjati. 
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4. Privatni vozovi se smejo natovarjati samo z l rudninska voda, tudi umetna, nadalje pitna slana 
onim blagom, za katero so po oznamenilu na vozovih voda, 
namenjeni. Privatnih voz ni dopustno uporabljati za 
prevoz drugega blaga, razen onega, ki je navedeno 
v točki 13. 

5. Prazni privatni vozovi se morajo predajati v 
prevoz z mednarodnimi tovornimi listi. 

6. Pravico, razpolagati s privatnim vozom proti 
želnznici. ima izključno uvrstitelj. (Toda- glej točki 
7. in S.) 

Uvrstitelj razpolaga s praznim privatnim vozom 
po tovornem listu, ki ga mora podpisati kot po
šiljatelj ter poslati oni postaji, ki naj izvrši njegovo 
uaredbo. 

7. Vsaka tretja oseba, ki hoče predati v prevoz 
prazen ali natovorjen privatni voz, mora predati pro
dajni postaji s tovornim listom vred pismeno izjavo 
uvrstiteljevo, da se strinja z izvršitvijo transporta, 
označenega v tovornem listu. 

Te izjave ni treba, če preda na namembni postaji 
prejemnik v prevoz natovorjen voz, ki ga je poslal 
uvrstitelj praznega zaradi natovoritve. 

Dokler se vrši ta transport, nima uvrstitelj pra
vice, razpolagati z vozom. Pošiljatelj ima pravico 
do vseh naredb, določenih v členu 16. m. k., kolikor 
so dopuščene po tem tarifnem obvestilu. 

8. Prejemnik pošiljke, ki je prispela v privatnem 
vozu, sme razpolagati s toni vozom samo, če so iz
polnjeni pogoji točke 7., prvega odstavka. 

9. Železnica ima pravico, vrniti privatni voz, ki 
je prispel natovorjen, po izpraznitvi domicilni po
staji, če ni odredil uvrstitelj drugače. V tem primeru 
odpošlje železnica privatni'voz s tovornim listom v 
uvT8titeljevem imenu in ob njegovih stroških po ta
rifnih odredbah udeleženih železnic. 

Prav to velja za privatni voz, ki je prispel pra
zen zaradi natovoritve, pa ga prejemnik ne preda 
natovorjenega v prevoz v 8 dneh od njegovega pri
hoda; to pa ne velja, če je odredil uvrstitelj drugače 
pred potekom tega roka. 

Če uvrstitelj v 8 dneh ne razpolaga po tovornem 
listu s privatnim vozom, ki ga je dala železnica na 
razpolago po popravilu, izvršenem v železniški delav
nici, ima železnica pravico, poslati po tem roku pri
vatni voz na domicilno postajo v uvrstiteljevem 
imenu in ob njegovih stroških. 

Te odredbe se ne uporabljajo na privatne vozove, 
ki so na privatnih tirih. 

10. Za škodo, nastalo zibog tega, ker se je po
daljšal dostavni rok ob prevozu praznih privatnih 
voz, jamči železnica izključno po odredbah Čle
nov 40., (1), (2), in 41. m. k. 

Ce se pri natovorjenem privatnem vozu podaljša 
dostavni rok, železnica ne jamči za njegov zakesneli 
povratek. 

11. Za izgubo ali poškodbo privatnega voza ali 
za izgubo njegovih delov jamči železnica samo po 
pogodbi o uvrstitvi voza, eklenjeni med uvrstiteljem 
in železnico. 

Roki členov 33. in 36. m. k. se ne uporabljajo na 
privatne vozove. 

Odškodnino sme zahtevati samo uvrstitelj voza, 
in sicer samo pri domicilni železnici 

Železnica ne prevzema, če postane ureditev pri
vatnega voza nerabna, nobene odgovornosti ne za 
izgubo ne za manjek ali poškodbo blaga, Id je na
stala zaradi nesposobnosti vozovnih ureditev. 

12. Ce se prevoz privatnega voza prekine zaradi 
poprave ali pregleda, teče dostavni rok v tem času 
samo, ako je krivda železnice dokazana. 

Če se mora pošiljka pretovoriti, mora dati po
šiljatelj po predhodnem obvestilu potrebne naredbe. 

Če pošiljatelj ne da potrebnih naredb ali če preti 
nevarnost, je železnica upravičena, brez formalnosti 
izvršiti pretovoritev ob njegovih stroških in na nje
govo nevarnost. 

13. "V privatnih vozovih se smejo samo prevažati: 
a>) V privatnih katelnih vozovih. 
Katero blago se sme prevažati v privatnih 

kotelnih vozovih, odrejajo predpisi predajne želez
nice. ] 

b) V ostalih privatnih vozovih: 
vino, 
sadje, presno (vštevši južno sadje), 
kisline, če je dopuščen njih prevoz v kotelnih 

vozovih, 
klobase, tudi prekajene, 
konji in mule, 
kolači iz kokosa, kolači iz kopre, 
sirovo maslo, margarin, rastlinska mast, umetna 

jedilna mast in maslo n kokosa, 
mast iz margarina, • 
meso, presno in presne zaklane živali, 

pohištvo, 
perutnina, živa, 
pivo in rabljeni prazni sodi za pivo, 
zelenjava, presna, 
ribe in voda za njih prevoz, 
sir, 
steklo in.stekleno blago, 
sladne tropine, vlažne, 

steklenicah, popolnoma špirit in sprit (alkohol) 
grenak. 

14. Zavarovanje dostavnega roka ni dopuščeno 
pri pošiljkah praznih privatnih voz. 

15. Prazni privatni vozovi se ne smejo obreme-
njati s povzetji. Vendar pa ima železnica pravico, 
obremenjati pošiljke praznih privatnih voz z izdatki 
v gotovini, predhodno voznino in postranskimi pri
stojbinami kot povzetjem. 

16. Prazni privatni vozovi se prevažajo po od
redbah tarif, ki se uporabljajo (lokalnih ali zveznih). 

17. Posluževati posebne priprave v privatnih vo
zovih (hladilne priprave, vodne posode, strojne pri
prave itd.) je dolžan pošiljatelj ali prejemnik. 

18. Drugače pa veljajo odredbe oddelkov A do C 
tega tarifnega obvestila. 

Seznamek obmejnih prehodnih postaj. 

a) Bolgarsko-orientna prehodna postaja: 
Svilengrad 

b) Romunsko-bolgarski prehodni postaji: 
Romunska: Bolgarska: 

Basargic Oborište 

c) Jugoslovansko-bolgarski prehodni postaji: 
Jugoslovanska: Bolgarska: 

Caribrod Dragoman 

č) Jugoslovansko-madžarske prehodne postaje: 

Letnik X. 

i) Poljsko-romunaki prehodni postaji: 
Poljska: Romunska: 

Sniatyn Zalucze Grigore Ghica Voda 

j) Jugoslovansko-avstrijske prehodne postaje: 
Jugoslovanske: Avstrijske: 

Jesenice Rosenbach 
Bleiburg 
Drav ograd-M eža 

Maribor, gl. k. Spielfeld-Strass 
Gornja Radgona Radkersburg 

k) Avstrijsko-češkoslovaške prehodne postaje: 

Jugoslovanske: 
Kotoriba 
Koprivnica 
Virovitica 
Beli Manastir 
Subotica 
Horgoš 
Banatsko Arandjelovo 

d) Madžarsko-romun8ke prehodne postaje: 

Madžarske: 
Murakeresztür 
Gyékényes 
Bares 
Magyarbóly 
Kelebia 
Röszke 
Szöreg 

Madžarske: 
Nyirâbrâny 
Biharkeresztes 
Kotegyân 
Lököshaza 
Battonya 

e) Avstiijsko-madžarske prehodne postaje: 

Romunske: 
Dealul lui Bran 
Episcopia-Bihor 
Sailonta Mare 
Curtici 
Pečica 

Madžarske: 
Hegyeshalom 
Mekszikópuszta 
Sopron Gy.S.E.V. 
Àgfalva 
Harka-Kophâza 
Vis 
Köszeg 
Torony 
Pinkamindszent 
Szentgotthârd 

Avstrijske: 
Nickelsdorf 
Pamhagen 
Baumgarten 
Loipersbach-Schattendorf 
Deutschkreuz 
Lutzmannsburg 
Rattersdorf-Liebing 
Rechnitz 
Strem 
Mogersdorf 

f) Madžarsko-češkoslovaške prehodne postaje: 
Petržalka 
Komarom 
Szob 
•Drégelypalânk1 

Ipolytarnócz1 

Somoskoûjfalu 
Bânréve 
Turna nad Bodvou 
Hidasnémeti 
Slovenske Nove Mesto 

Cop 

g) Jugoslovansko-roiiiunske prehodne postaje: 

Jugoslovanske: Romunske: 
Velika Kikinda Jimbolia 
Jasa Tomić Cruceni 
Vršac, gl. k. Staimora Moravita 

h) Ceškoslovaško-romunski prehodni postaji: 

Češkoslovaška: Romunska: 
Cerny Ardov ч Halmei 

Avstrijske: 
Summerau 
Gmünd 
Zlebings 
Unterretz-bach 
Laa a. d. Thaya 
Wildendürnbach 
Bernhardsthal 
Marchegg 
Kittsee 

Češkoslovaške: 
H orni Dvorište 
Češke Velenice 
Slavonke C. S. D. 
Šatov 
Hevlin nad Dyji 
Novosedly-Drnoholec 
Bfeclav 
De vinska Nova Ves 
Petržalka 

1) češkoslovaško-poljske prehodne postaje: 
Petroviče u Bohumina 
Cesky Tešin 
Zwardon 
Suchâ Hora 
Orlov Plaveč n. P. 
Mođzilaborce 
Sianki 
tawoczne 
J asina1 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 20. decembra 1927.; G. D. br. 82.681/27. 

Št. 373. 199 3—3 

Razglas o liatacCL 
Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre

vzem rekonstrukcije mostu čez Kokro pri Kranju v 
km 0-769 Jezerske državne ceste p r v o j a v n o 
p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a c i j o , k i s e b o vtSüa 
dne 2 8. f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob enajstih v sobi 
št. 2 gradbene direkcije v Ljubljani 

Istotam se dobivajo med uradnimi urami potrebni 
podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti plačilu 
napravnih stroSkov. 

Ponudbe naj se podado v obliki popusta v od
stotkih (tudi z besedami) na vsote odobrenega pro
računa, ki znaša 1,481.669 Din 10 p. 

Podrobnosti razpisa so razvidne Iz razglasa o 
licitaciji v «Službenih Novinah» in na razglaeni 
deski gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 19. januarja 1928. 

St. 579/11. 207 2—2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 30 podstavkov za jamske 

vozičke. 
Natančnejši dobavni pogoji se dobivajo pri pod

pisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 7. f e 

b r u a r j a 1 9 2 8. ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 20. januarja 1928. 

St. 702/П. 235 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se ponovno dobava 250 m8 dolomit-

nega peska. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 3. f e 

b r u a r j a 19 28. ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 25. januarja 1928. 

1 Samo za prehod vozovnih tovorov. 

Št. 706/П. 236 2—1 

Razpis o dobavi bencina. 
Razpisuje se dobava 2000 kg bencina 720/25. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 10. f e 

b r u a r j a 19 28. ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 25. januarja 1928. 

1 Za sedaj še ni otvorjena. Otvoritev se objavi 
naknadno. 

.*:.^;&.' ,„;4&b; -Ж^ЈШ*.. 



10. 72 Letnik X. 
St. 437/II in 438. 212 

Razpis dobav. 
Razpisuje se dobava: 
a) 2000 kg ovsa; 
b) 10.000 zidnih opek. 
Ponudbe uaj se vlože do dne 7. f e b r u a r j a 

1 9 2 8 . 
Direkcija državnega rudnika v Zabukovci 

(pošta Griže), 
dne 24. januarja 1928. 

velikega župana v Mariboru, soba št. 9, pritličje, 
na desno. 

V L j u b l j a n i , dne 26. januarja 1928. 

Komisar za agrarne operacije v mariborski oblasti: 
Pokora s. r. 

Št. 463/11. 237 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 130 m3 jamskega lesa. 
Ponudbe naj se vlože do dne 7. f e b r u a r j a 

1 9 2 8 . 
Več pri podpisani direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Zabukovci 
(pošta Griže), 

dne 25. januarja 1928. 

St. 49/28. 

Razglas. 
Po dopisu velikega župana ljubljanske oblasti z 

dne 23. decembra 1927., U. br. 29.307/2, se razglašajo 
pogoji za sprejem v I. letnik državne trgovinske 

akademije v LJubljani 
(po pravilniku o delovanju, redu in pouku na držav

nih trgovinskih akademijah). 
Č l e n i l . Vpisovanje se vrši dne 1.. 2. in 3. sep

tembra. 
Ö l e n 22. V I. letnik trgovinske akademije se 

sprejemajo oni učenci, ki so dovršili v tem letu naj
manj štiri gimnazijske (realčne) razrede. Učenci, ki 
so dovršili m e š č a n s k o š o l o s končnim izpi
tom, se lahko vpišejo, če opravijo prej d o p o l 
n i l n i i z p i t p o č l e n i h 5 8., 5 9. in 6 0. t e g a 
p r a v i l n i k a . 

Č l e n 2 3 . Pri vpisu v T. letnik predloži učenec 
prijavo (prošnjo), izpričevalo o prejšnjem šolanju in 
krstni list, s katerim dokaže, da dovrši v letu, v 
katerem se vpiše, 14 do 17 let. 

Č l e n 24. Učenec mora biti iz okoliša šole, v~ 
katero se hoče vpüati. Šele, če bi ostalo po vpfai 
učencev iz tega okoliša kaj mest praznih, sme spre
jeti direktor učence iz tujih okolišev. 

Č l e n 25. Minister za trgovino in industrijo sme 
dovoliti, če ostane kaj mest praznih, naiknadno vpi
sovanje do dne 15. septembra. Po tem roku se ne 
sme nihče več opisati. 

Č l e n 26. V enem letniku ne sme biti nad 40 
učencev. 

Č l e n 58. Učenci, ki so dovršili m e š č a n s k o 
š o l o . opravljajo d o p o l n i l n i i z p i t po členu 22. 
tega pravilnika iz 'slovenščine, nemškega jezika, 
narodne zgodovine z geografijo in iz matematike v 
obsegu programa Ш. in Г7. gimnazijskega razreda. 

Č l e n 59. Dopolnilni izpit je pismen in usten. 
Iz zgodovine in zemljepisa se opravlja samo ustni 
izpit, iz ostalih predmetov pa se opravljata pismeni 
in ustni. 

č l e n 60. Za d o p o l n i l n i i z p i t , ki "se sma
tra za p r i v a t n e g a , p l a č a u č e n e c r a z e n 
d r ž a v n e t a k s e : 70 Din administrativnega ho
norarja, 80 Din vsakemu članu izpraševalne komisije 
in 20 Din za vsak pismeni izpit. 

P r i p o m b a k č l e n u 23. : 
Absolventi (absolventinje) s r e d n j i h š o l se 

lahko prijavijo ustno ali pismeno. Če se prijavijo 
pismeno, jim prijav ni treba kolkovati. 

Priglašenci (priglašenke) iz m e š č a n s k i h š o l 
morajo vložiti p r o š n j o za pripustitev k sprejem
nemu izpitu. Prošnje teh priglašencev (priglašenk) 
morajo biti opremljene s kolkom za 5 Din, priložen 
pa jim mora biti še kolek za 20 Din. (Na to se na
naša besedilo v členu 60. : «plača učenec r a z e n 
d r ž a v n e t a k s e)». 

Direkcija državne trgovinske akademije v Ljubljani, 
dne 27. januarja 1928. 

Št. Spi. 5/28. 

Razglas. 
Ker je prvi četrtek v mesecu februarju praznik 

(svečnica), se bo vršil uradni dan komisarja za 
agrarne operacije v mariborski oblasti v soboto dne 
4. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . od 10. do 13. ure v palači 

Št. 118/1928. ' 211 3—1 

Razglas o elektrifikaciji mesta Dervente. 
Na podstavi odobritve gospoda velikega župana 

vrbaske oblasti v Banjiluki z dne 8. februarja 1926., 
št. 14.972/25, in ua podstavi odobritve z dne 4. janu
arja 1928., št. 133/28, je sklenilo mestno poglavar
stvo v Derventi, izgraditi elektrifikacijo mesta Der
vente za razsvetljavo in pogon motorjev v mestu 
Derventi kakor tudi za električni avtomatični pogon 
obstoječe vodovodne postaje v Lupljanici. 

Za izvršitev teh del in dobav razpisuje mestna 
občina Derventa na podstavi členov 82. in 94. za
kona o državnem računovodstvu s tem javno ofert-
no licitacijo. Glede celotne naprave so se sestavila 
točna tehnična navodila, kako naj se izdela projekt-
ponudba; na vpogled so pri mestnem poglavarstvu 
v Derventi. 

Za izvršitev tega razpisa se pozivljejo interesenti, 
naj izdelajo na rečeni podstavi svoje projekte-po-
nudbe in naj jih predlože najkesneje do dne 2 2. f e -
b r u a r j a 1 9 2 8 . ob enajstih z napisom: «Elektri
fikacija mesta Dervente». 

Ponudbe, zapečatene in vročene do označenega 
roka, je treba v načrtu in v besedi podrobno ob
razložiti tako glede konstrukcije, izdelave in uporab
ljenega materiala kakor tudi glede zanesljivosti, traj
nosti in ekonomske funkcije celotne ponujene elek
trifikacije za kompletno elektrifikacijo z izdelanimi 
načrti, strošikovniki, statističnimi, garancijskimi in 
rentabilnimi računi, s priteklinami in potrebnimi re
zervnimi doli, postavno gradilišče, omotano, ocari
njeno, montirano in stavljeno v pogon. 

Končne cene se morajo označiti s številkami in 
besedami. 

Vsak ponudnik ostane s projektom-ponudbo za
vezan 30 dni od dne licitacije. 

Mestna občina Derventa si pridržuje pravico, 
vpoštevati, ne glede na ponujene cene, tudi vse 
druge označene elemente in svobodno izbirati izmed 
vseh ponudb, došlih o pravem času in pravilno 
kolkovanih po zakonu o taksah. 

Dražitelji, ki so naši državljani, morajo položiti 
po členu 88. zakona o državnem računovodstvu do 
dne 22. februarja 1928. ob desetih pri blagajni ob
čine Dervente kot kavcijo 5 % ponujene vsote v 
gotovini ali v vrednostnih papirjih ter priložiti po
nudbi reverz o plačani kavciji Kavcija za inozem
ske državljane znaša 10 %. 

Na podstavi člena 91. zakona o državnem računo
vodstvu se bodo odpirale samo ponudbe onih, ki 
izpolnjujejo pogoje o sposobnosti in ki so dali za
htevane garancije. 

Sprejeti dražitelji morajo predhodno pregledati 
pismene pogoje z obrazci vred ter jih podpisati v 
dokaz, da so jim licitacijski pogoji znani in da pri
stajajo, dražiti po njih. 

Kavcija onega, ki se mu delo odda, se pridrži; 
ostalim dražiteljem se vrne. 

Vsa izdelava elektrifikacije se odda samo enemu 
glavnemu podjetniku. 

Vsa gradnja z dobavami vred se mora izvršiti, 
izročiti in postaviti v promet čimprej, najkesneje pa 
do dne 15. junija 1928. 

Naknadne in nepopolne ponudbe se ne bodo je
male v poštev. 

Plačilni pogoji so označeni v programu za iz
delavo projekta-ponudbe. 

Vsi drugi in potrebni podatki kakor tudi pro
gram ponudbe se dobivajo vsak dan pri mestnem 
poglavarstvu v Derventi. 

Iz pisarne mestnega poglavarstva v Derventi, 
dne 20. januarja 1928. 

Razne objave. 
2 4 7 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 22. januarja 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 431,429.502-41 
Posojila 1.628,319.248-45 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.072,664.873-70 
Račun začasne zamene 298,952.094-76 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163— 
Saldo raznih računov 955,742.141-45 

Pasiva. 9.491,8*0.117-77 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond . . . : . . . . 10,772.145-57 
Novčanice v obtoku 5.349,668^30-— 
Državni račun začasne zamene . . 298,952.094-7 6 
Terjatve države po raznih računih 479,657.161-68 
Razne obveznosti 1.101,357.452-76 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,377.163-— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870-— 

9.491,840.117-77 
V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 

dinar, angleški funt za 26 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Št. 16/28. 244 
Razpis. 

Krajni šolski svet v Senovem, srez Brežice, raz
pisuje mizarska dela za novo dvonadstropno osem-
razredno šolo. 

Ponudbe naj se vlože do dne 15. f e b r u a r j a 
1 9 2 8. do dvanajstih. 

Ostali dobavni pogoji so na vpogled pri pod
pisanem krajnem šolskem svetu. 

Krajni šolski svet v Senovem, 
dne 26. januarja 1928. 

Predsednik: Josip Skoberne s. i 

Vabilo na 54. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Prekmurska banka, d. d., 
P*eJ 

Muraszombati Takarékpénztar, 
dne 15. f e b r u a r j a 19 28. ob 14. uri v bančnih 

poslovnih prostorih v Murski Soboti. 

D n e v n i r e d : 
1.) Ugotovitev sklepčnosti. 
2.) Imenovanje zapisnikarja in volitev dveh ove-

rovateljev zapisnika. 
3.) Poročilo upravnega sveta. 
4.) Poročili nadzorstvenega sveta. 
5.) Odobritev bilance in računa izgube in do

bička za leto 1927. in podelitev absolutorija uprav r 

nemu in nadzorstvenemu svetu. 
6.) Sklepanje o razdelitvi čistega dobička. 
7.) Slučajnosti. 239 

* * * 
Na občnem zboru ima vsak imetnik nove delnice, 

ki se glasi na imetnika, za vsako delnico po en glas; 
lastniki starih delnic, ki se glase na ime, pa imajo, 
če so tudi vpisani v družbeno temeljno knjigo del
ničarjev, za vsakih pet starih delnic po dva glasova. 

Glasovati sme le oni delničar, ki položi -v zad
njih osmih dneh pred občnim zborom, in do njega 
otvoritve svoje delnice pri blagajni Prekmurske 
banke, d. d., prej Muraszombati Takarékpénztar, v 
Murski Soboti ter se izkaže na občnem zboru s pri
znanico o pologu. 

Priznavajo se samo pooblastila, ki so natisnjena 
na drugi strani priznanice o pologu delnic in ki jih 
je svojeročno podpisal dotični delničar-pooblastiteJj. 

V M u r s k i S o b o t i , dne 25. januarja 1928. 

Upravni svet. 

240 Objava. 
Kdor je pomotoma vzel pri slugi tehnične fakul

tete univerze v Ljubljani indeks, ki se glasi na ime: 
Jarc Jožef, geodet, naj ga tja vrne, oziroma, kdor 
kaj ve o njem, naj to sporoči na naslov: Jožef Jarc 
na univerzi v Ljubljani. 

J J Jožef Jarc s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambroži« v Ljubljani 



Poštnina plačana v gotovini. 

11. 

/ / 

V Ljubljani, dne 1. februarja 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V i a b l n i 
Iz «Službenih Novln kraljevine Srba, Hrvata 1 Slovenaca>. 
27. Izprememba v pravilniku za založišča soli. 
2Џ. Pojasnilo k odločbi, po kateri se morajo ponuditi vse 

devize Narodni banki v nakup. 
Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 

Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi ljubljanskega oblastnega odbora. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 29. Tarifna 

obvestila. 
'Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 19 z dne 26. januarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 13. ja

nuarja 1928.: Odlikovan jo z redom Belega orla 
5. vrste pesnik Oton Ž u p a n č i б v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 4. ja-
•nuarja 1928.: Pomaknjen je iz 3. skupine I. katego
rijo v 2. skupino I. kategorije Viktor G os-t i ša , 
redni profesor na tehnični fakulteti univerze v Ljub
ljani 

Odloka pomočnika ministra za prosveto z dne 
5. in 6. decembra 1927.: Prevedena sta iz 4. skupine 
III. kategorijo v 5. skupino II. kategorije: Ivan C e -
s a r, Clan narodnega gledališča v Ljubljani, in Aloj
zij Sin r e k a r, član orkestra istega gledališča. 

Odlok ministra za gradbo z dne 10. januarja 
1928.: Pomaknjen je iz 3. skupine Ш. kategorije v 
2. skupino 1П. kategorijo Janko L a p a j n e, admini
strativni uradnik pri gradbeni direkciji v Ljubljani. 

Številka 20 z dne 28. januarja 1928.: 
Objave ministrstva za notranje posle z dne 13. ja

nuarja 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 1.) dosedanji 
italijanski državljani: Alojzij H r e š č a k , učitelj v 
Ljubljani, skupno z ženo Marijo in štirimi malolet-
nimi otroki; Julij P a h o r , privatni uradnik v Ljub
ljani, skupno z ženo Avgusto in dvema liialoletnima 
otrokoma; Ivan P i e l i c k , trgovec v Ljubljani, 
skupno z ženo Josipino in tremi maloletnimi otroki; 
2.) dosedanja ruska državljanka Olga I. D o l i v o -
D o b r o v o l j s k a v Ljubljani, 

Dekreti ministra za gradbe z dne 16. januarja 
1928.: Javno prakso v vsej kraljevini smejo izvrše
vati: 

1.) Ferdo K l o p č a r , inženjer v Škof ji Loki, 
specialno iz stroke gradbenega inženjerstva; 

2.) Ivan L e d i , arhitekt v Ljubljani, specialno iz 
arhitektonske stroke; 

3.) Rudolf T ö n n i e s , arhitekt v Ljubljani, spe
cialno iz arhitektonske stroke. 

Uredbe osrednje vlade. 
2 7 . 

Izprememba v pravilniku za založiSča 
soli.* 

Uprava državnih.monopolov objavlja na podstavi 
sklepa upravnoga odbora samostalne monopolne 
uprave M. br. 20.025 z dne 1. novembra 1927. in od
loka gospoda ministra za finance K. br. 359 z dne 
29. novembra 1927., da je člen 24. pravilnika za za-

* «Službene Novino kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 26. januarja 1928., št. 19. 

ložišča soli, ki je bil natisnjen v «Službenih Rovi
nali » z dne 28. aprila 1923., št. 94,* izprnnenjen in 
da se glasi sedaj kot tak: 

«Ker delajo člani komisije, ko prevzemajo sol, 
tudi izven uradnih ur in ker so zaradi tega, izpostav
ljeni izrednim denarnim izdatkom, imajo člani komi
sije za izredno delo in povračilo izrednih stroškov 
dnevnico, ki jo odreja občasno upravni odbor po 
razmerah. 

Pravico do povračila izrednih stroškov za pre
vzemanje soli imajo samo oni člani komisije, ki pre
vzemajo sol od dobaviteljev ter jo raztovarjajo z 
ladij in vlačilnic, in to so: člani komisije pri solnih 
založiščih na Savi, Dunavu in Jadranskem morju 
kakor tudi člani komisije v Stonu in Pagu in pred
stavnik monopolne- uprave v Solunu; drugi pa ni
majo te pravice.», 

Iz pisarne aprave državnih monopolov v Beogradu, 
dne 8. decembra 1927.; M. Pr.br. 35.078. 

2 8 . 
Pojasnilo k odločbi, po kateri se morejo 
ponuditi vse devize Narodni banki v na

kup.** 
Zaradi pravilnega uporabljanja odločbe I. br. 

27.281 z dne 26. decembra 1927., natisnjene v «Služ
benih Novinah» z dne 18. januarja 1928., št. 13,*** 
je izdal gospod minister za finance to-le pojasnilo: 

1.) Odločba I. br. 27.281 z dne 26. decembra 1927. 
se nanaša samo na odkup deviz po naročilih, prejetih 
za prodajo iz inozemstva («au mieux» — «bestens»), 
in na devize od posojil, sklenjenih v inozemstvu; z 
njo pa se v ničemer ne izpreminja dosedanji način 
poslovanja z devizami za zavarovanje valute (izvoz-
niške dovize). 

2.) Celotni znesek zgoraj omenjenih deviz, razen 
izvozniskih, se mora ponuditi v odkup Narodni banki 
bodisi pismeno, bodisi po telefonu; če se ponudi po 
telefonu, se mora to naknadno potrditi tudi pismeno. 
Narodna banka mora takoj, ko prejme ponudbo, od
govoriti bodisi po telefonu, bodisi pismeno, tako da 
prizadeta banka lahko nemudoma sklene posel. 

3.) Pooblaščene banke morajo, kadar je dejanski 
treba kompenzacije za račun njenih komitentov, iz
javiti Narodni banki ob ponudbi sami, kolik skupni 
znesek dveh tretjin ponujenih deviz jim je treba 
pridržati; Narodna banka pa jim sme dati ta znesek 
na svobodno razpolago s pridržkom, da ga prodado 
na svoji borzi na doslej običajni način. V tem 
primeru mora predložiti banka Narodni banki istega 
dno seznamek svojih komitentov, za katerih raŽun 
se vrši kompenzacija, ter v njem točno označiti 
komitente, valuto in znesek. 

Čo vrši banka kompenzacijo po naročilih svojih 
podružnic, afflacij itd., mora označiti poleg podruž
nice, afilacije itd. še imena komitentov, za katerih 
račun vrši kompenzacijo, vailuto in znesek. 

| Vsak ostanek, ki bi se pojavil vkljub izvršeni 
kompenzaciji, mora izročiti banka istega dne s če
kom v odkup Narodni banki, ta pa ga obračuni v 
zmislu odločbe I. br. 27.281 z dne 26. decembra 

j 1927., t. j . po srednjem borznem tečaju tega dne in 
po odbitku enostranskih (enkratnih) borznih stro
škov. 

Iz ministrstva za finance, generalnega inspektorata, 
v Beogradu, 

dne 23. januarja 1928.; 1. br. 1530. 

•*»•»•-»«— 

* Uradni list z dne 5. maja 1923., št. 183/43. 
** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo

venaca» z dne 28. januarja 1928., št. 20. 
*** Uradni list 6 z dne 18. januarja 1928., str. 46. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o kurzib listin, 

izdanih na zlato ali inozemsko valuto, 
za ca» od dne 1. do vštetega dne 

29. februarja 1928.* 

Da bi se pravilno pobirale takse po zakonu o 
taksah in pravilno določala pristojnost za sojenje, 
je določil gospod minister za finance « odločbo 
I. br. 1500 z dne 23. januarja 1928., ker se me
njava vrednost listin, izdanih na zlato ali inozemsko 
valuto, proti dinarju, nastopne kurze, po katerih se 
morajo preračunavati na vrednost dinarja vse lietine, 
ki slovejo na zlato ali inozemsko valuto: 

. 1 napoleondor _ Din 218*65 
1 turška lira ." » 247-10 
1 angleški funt . . ' . . . . » 277— 
1 dolar » 56-75 
1 kanadski dolar » 56-45 
1 zlata nemška marka . . . » 13-53 
1 zlati zlot » 6-35 
1 avstrijski šiling » 8-— 
1 belg . . . » 7-92 
1 pengö » 9-93 

100 francoskih frankov . . . . » 223-30 
100 švicarskih frankov . . . . » 1094-50 
100 italijanskih lir . . . . . . » 300-— 
100 nizozemskih goldinarjev . . » 2290*— 
100 romunskih lejev » 3 5 — 
100 bolgarskih levov » 4 1 — 
100 danskih kron » 1520— 
100 švedskih kron » 1524-— 
100 norveških kron » 1510— 
100 pezet » 972— 
100 drahem » 75-— 
100 češkoslovaških kron . . . » 168-40 
l ì kurzi morajo veljati za čas od dne 1. do dne 

29. februarja 1928. 
Po teh kurzih se pobirajo tudi luSke takse. . 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beograda, 

dne 23. januarja 1928.; št. 1500. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 26. januarja 1928., št. 19. 
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Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

S. br. 499. 3—1 

Razpis. 

S r e z 

ž-8 

4 д 
'S« 
0=* 

il 

Ošpice. — MorbillL 

Po uredbi ministrstva pravde z dne 29. julija 
1927. št. 16.545, razpisujem m e s t o r e č n e g a 
m o j s t r a s sedežem v K r š k e m kot dnevničarja 
z opravljanjem zvaničniških poslov. 

Svojeročno spisane in pravilno kolkovane proš
nje naj se vlože najkesneje do vštetega dne 

1 5 . f e b r u a r j a 1 9 2 8. 
pri velikem županu ljubljanske oblasti v Ljubljani. 

Prošnji je treba priložiti te-le orginalne doku
mente: rojstni in krstni list, domovinski list, potrdilo 
vojaškega oblastva o ureditvi vojaške obveznosti, 
zadnje šolsko izpričevalo in dokazila o dosedanjem 
poklicu in znanju jezikov. Prosilec mora tudi do
kazati, da je vešč risanju, kolikor je to za grad
benega empirika potrebno, in da je izurjen čolno-
vodja. . . . 

Plača sestoji iz mesečne nagrade 1000 Din m iz 
primerne mesečne povprečnine kot povračila potnih 
stroškov in dnevnic. 

V L j u b l j a n i , dne 26. januarja 1928. 
Veliki župan ljubljanske oblasti: 

dr.Vodopivec s. r. 

Izpremembe v seznamku zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

L br 109 * Slovenijo. 
Dr. Demeter B l e i w e i s - T r s t e n i š k i , šcf-

zdravnik okrožnega urada za zavarovanje delavcev 
v Ljubljani, je bil črtan iz imenika zdravniške zbor
nice za Slovenijo, ker je dne 10. januarja 1928. umrl. 

L. br. 110. 
Dr. Franc H r i b a r , šef bakteriološko-serološke-

ga oddelka mornarske bolnice v Melinjah, je bil 
črtan iz imenika zdravniške zbornice za Slovenijo, 
ker se je preselil v okoliš druge zbornice. 

L. br. 111/1. 
Dr Drago M u s i č, zasebni zdravnik v Sevnici 

ob Savi, je bil vpisan v imenik zdravniške zbornice 
za Slovenijo. 

V L j u b l j a n i , dne 21. januarja 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Mayer s. r. 

Dolnja Lendava. 
Ljutomer. . . . 
Maribor, levi breg 
Murska Sobota . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 

4 
1 
1 
1 
2 
9 

1 
7 

8 

. 
16 

i 

1 
i . 
1 i . 
2 1 • 
4 ! • 

1 
11 

1 
8 
. 
• 
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Davica. — Diphterla et Croup. 

Celje 
Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg. 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog . . . . . . 
Preval j e 
Ptuj 

1 
2 

2 
1 
1 
1 

Skupaj 

Sen. 

9 j 3 | 5 

— Erysipelas. 

1 

2 

i 
2 

Celje 
Ljutomer 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Ptuj, mesto. . . . 
Slovenjgradec . . 

Skupaj . 

1 

Letnik X. 

enem se oddado tudi vsa mesta sodnih predstojni
kov, okrajnih sodnikov in sodnikov, ki bi se iz
praznila tekom konkurža ali zaradi njega. ^ 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vloče po 
službeni poti do dne 

2 8 . f e b r u a r j a 1 9 2 8. 

pri podpisanem predsedništvu. 
Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 9 z dne 

25. januarja 1928. 
Ptedsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 23. januarja 1928. 

S 1/28—8. 2 5 3 

Postavitev upravitelja konkurznemu 
skladu. 

V konkurzni stvari z a p u š č i n e p o M a r i j i 
K a r n i č n i k o v i , posestnici v Slovenjgradeu, se 
je- postavil na predlog drja. Rasta Jožeta Kunca, 
notarja v Slovenjgradeu, namesto njega za uprav
nika sklada dr. Alojzij Bratkovič. odvetnik v Slo
venjgradeu. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek I., 
dne 18. januarja 1928. 

4 | 3 | 1 i 
V M a r i b o r u , dne 20. januarja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko в. r. 

P. br. 1074/1—28. 

Razpis službe evangeljskega kateheta. 
Na osnovni šoli v M o t v a r j e v c i h, erez Dol

nja Lendava, *e ponovno razpisuje služba ovangelj-
skega kateheta z obvezo, da poučuje evangdjski 
verouk tudi na osnovnih šolah v Prosenjakovcih, 
Fokovcih, Vučji gomili, AndTejcih in Domanjševcih. 

Prosilci, ki so že v državni slpžbi, naj opremijo 
prošnje po zadnjih štirih odstavkih tukajšnjega raz
pisa P. br. 403/16—27, Uradni Ust 20 z dne 22. fe
bruarja 1927., oni prosilci, k i še niso v državni 

S 25/28—36. ^ 2 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
PrezadoMenka: A v t o m o j b i l n a d r u ž b a z 

o. z. v Ž i T e h. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilni porav

navi,' ki jo predlaga prezadolžemka, se določa narok 
na dan 1 3 . f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih pri tem 
sodišču v sobi št. 5. 

Okrajno sodišče v Logatcu, oddelek II., 
dne 25. januarja 1928. 

S 20/27--44. ^ 4 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prezadolženec: Vinko J e 1 e r , trgovec v Sevnici. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilni porav-

bruarja \vzi., oni piueuw, «м. «г- ш = ^ . navi, ki jo predlaga prezadolženec,. in o naknadno 
službi, pa po členu 12. uradniškega zakona; prošnjo 1 1 ) r i j a v i j e n j h t e r ja tvah se določa narok n a \ d a n 
in listine morajo predložiti še v dveh prepisih. * -' - ,-•.«« o ~u л^^-.и „.; * ^ ^ ; г љ , 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. št. 2/4. 
Gibanje nalezljivih bolezni 

v mariborski oblasti 
od dne 8. do dne 1 4 . januarja 1928. 

Prosilci morajo dokazati, da so vešči slovenske
mu jeziku. 

Prošnje naj se vlože najkesneje do dne 2 9. f e -
b r u a r j a l 9 2 8. pri sreskem poglavarju v Dolnji 
Lendavi, ki jih predloži do dne 10. marca 1928. veli
kemu županu mariborske oblasti v Mariboru. 

V M a r i b o r u , dne 26. januarja 1928. 
Za velikega župana mariborske oblasti: 

prosvetni inspektor dr. Kotnik s. r. 

1 6 . f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob devetih pri tem sodišču 
v sobi št. 3. 

Prezadolženec mora priti k naroku osebno. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek L, 
dne 27. januarja 1928. 

1 S r e z S 
o 
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Skupina tifuznlh boleznL 

Celje . . . . 
Murska Sobota 
Prevalje . . . 
Ptuj 
Slovenjgradec 

2 
1 
2 
1 
2 

1 8 

1 
, 

i . 
2 

1 

1 • 

3 
1 
2 
1 
2 

Skupaj 

Griža. — Dysenterla. 

Prevalje | 2 , . i 

Skrlatlnka. — Scarlatina. 

Celje . . . . 
Celje, mesto . 
Dolnja Lendava 
Konjice . • • 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto . 
Murska Sobota . 
Prelog 
Ptuj 
Ptuj, mesto . . 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 

1 
3 
4 
2 
2 
4 
2 
2 

i 
1 
2 

1 
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1 
2 
3 
2 
2 
4 
2 
1 
1 

i 
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Razglasi ljubljanskega oblastnega 
odbora. 

St. 166 pr./357 zdr. 
Razpis. 

Razpisujem s l u ž b o o k r o ž n e g a z d r a v 
n i k a za zdravstveno okrožje L u k o v i c o p r i 
D o m ž a l a h z letno plačo 2000 Din in pripadajo
čimi draginjskimi. dokladami. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi dokumenti po 
členu 12. zakona o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih, naj se vlože do dne 

1. m a r c a 1 9 2 8 . 

pri ljubljanskem oblastnem odboru v Ljubljani. 

Ljubljanski oblastni odbor v Ljubljani, 

dne 27. januarja 1928. 

Predsednik: dr. Natlačen s. r. 

Ne 92/27—1. i M 

Amortizacija. 
Na prošnjo Antonije P a l j a k o v e , poeestnice 

v Borecih, se uvaja postopanje za amortizacijo 
vložne knjižice št. 258 Obrtne banke v Ljubljani, 
podružnice v Ljutomeru, na ime: Antonija Paljak z 
gotovino 7000 Din, ki jo je prosilka baje izgubila. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svojo pravice v š e s t i h m e s e c i h o d današ
njega dne, ker bi se sicer po tem roku izreMo, da 
jo vložna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, 
dne 11.' januarja 1928. 

E 874/27—11- 166 

Dražbeni oklic 

24 21 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Prede. 57/4/28—1 

Dne 17 . f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 10 dražba nepremič
nin: a) zemljiška knjiga Gornja Pohanca, vi. št. 107 
(vinograd), b) zemljiška knjiga Curnovec, vi. št. 15 
(vinograd, sedaj njiva in pašnik). 

Cenilna vTednost: ad a) 1989 Din, ad b) 980 Din; 
najmanjši ponudek: ad a) .1326 Din, ad>b) 654 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek П1., 

dne 6. januarja 1928. 

3-3 

Razpis. 
Odda se m e s t o d e ž e l n o s o d n e g a s v e t -

E 843/27-13. ' 178 
Dražbeni oklic 

Dne 1 7 . f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri 
o a a a se m e s t o u B s e i u u o u u u o j « o . - - « - _ _ „ . x 

n i k a pri deželnem sodišču v L j u b l j a n i . Ob- podpisanem sodišču v sobi št. 11 dražba nepremič-



u. _____ 
nin: zemljiška knjiga Pišoče, a) vi. št. 122 (slavbišče 
s hišo in gospodarskim poslopjem, 4 njive, 5 travni
kov, 5 pašnikov, 3 gozdi in 3 vinogradi), b) vi. 
It. 255 (pašnik). 

Cenilna vrednost: ad a).89.576 Din; od b) 15 Din 
80 p; vrednost priteklin: 8689 Din; najmanjši ponu-
dek: 65.503 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače p a s e opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek III., 
dne 8. januarja 1928. 

E 738/27—12. 230 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. f e b r u a T j a 19 28. ob enajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 11 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Stari grad, vi. št. 90 (gospo
darsko poslopje e hišo in zemljiščem). 

Oenilna vrednost: 57.099 Din 50 p; vrednost pri
teklin: 13.384 Din; najmanjši ponudek: 46.989 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščalo dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na đražbeni oklic, ki je 
nabif na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek III., 
dne 13. januarja 1928. 

E 1523/27-110. 70 

Dražbeni oklic 
Na predlog O k r a j n e p o s o j i l n i c e v R a 

d e č a h , r. z. z n. z., bo dne 15. f e b r u a r j a 
19 2 8. ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 4 na 
podstavi obenem odobrenih pogojev dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Lisce, vi. št. 102: enonad-
stropna hiša s pekarnico (parna peč sistema: Warke 
& Schmotz), drvarnico in priteklino, cenilna vred
nost 213.262 Din, zemljišče, cenilna vrednost 6000 
Din —' skupaj 219.262 Din; najmanjši ponudek 
109.631 Din. 

K nepremičnimi spada razno pekovsko orodje in 
oprema, v prodajalnici v skupni cenilni vrednosti 
15.300 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadi j : 21.926 Din 20 p. / 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek IIL, 
dne 5. januarja 1928. 

E 554/27. 218 
Dražbeni oklic 

Dne 14. f e b r u* a r j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Ivanci, vi. št. 83, 41, 43, 48 
in 196. 

Cenilna vrednost: 10.948 Din; vrednost prite
klin: 1820 Din; najmanjši ponudek: 7397 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 13. januarja 1928. 

Ne VT 852/28—3. 228 

Prostovoljna dražba zemljišča. 
Dne 2 0. f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob petnajstih se 

bo prodajalo v Zerkóvcih št. 53 na prostovoljni 
sodni dražbi zemljišče vi. št. 48, katastralna občina 
Zerkovci, sestoj eče iz stavbne parcele št. 57 (hiša 
št. 42), pare. št. 374/1 (njiva) in pare. št. 274/3 (vrt), 
s priteklinami vred (last Martina Murka in Marije 
Murkove). 

Najmanjši ponudek: 35.000 Din; vadij, ki ga 
mora položiti vsak ponudnik: 17.500 Din. 

Dražbeni pogoji so na vpogled pri podpisanem 
sodišču v sobi št. 6 med uradnimi urami od osmih 
do Štirinajstih. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VI., 
dne 17. januarja 1928. 
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200 Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o se n a s t o p n e f i r m e : 

55. Sedež: Dolnja Lendava. 
Besedilo firme: Adam Bohar. 
Obratni predmet: eksportna trgovina z govejo 

živino in svinjami. 
Imetnik: Adam Bohar, mesar v Dolnji Lendavi 

št. 186. 
M a r i b o r , dne 22. decembra 1927. 

56. Sedež: Fram. 
Besedilo firme: Ivan Bezjak. 
Obratni predmet: tvornica bučnega olja in njega 

uvoz in izvoz. . 
Imetnik: Ivan Bezjak, posestnik v Framu št. 76. 
M a r i b o r , dne 12. januarja 1928. 

57. Sedež: Laško. 
Besedilo firme: Emil Perdio trgovina z živino. 
Obratni predmet: trgovina z živino. 
Imetnik: Emil Perdih, trgovec v Laškem Št. 87. 
C e l j e , dne 4. januarja 1928. 

58. Sedež: Lazi. 
Besedilo firme: Ivan Gradišar. 
Obratni predmet: trgovina z vinom na debelo. 
Imetnik: Ivan Gradišar v Lazih št. 15 pri Borov

nici. 
L j u b l j a n a , dne 20. decembra 1927. 

59. Sedež: Lemerje. 
Besedilo firme: Sečko Koloman. 
Obratni predmet: mesarstvo in eksportna trgo

vina z govejo živino in svinjami. 
Imetnik: Koloman Sečko, mesar in trgovec z 

živino v LemeTJu. 
M a r i b o r , dne 22. decembra 1927. 

60. Sedež: Ločič. 
Besedilo firme: Jožef Čeh. 
Obratni predmet: trgovina z govejo živino in 

drobnico v živem in zaklanem stanju in izvoz goveje 
' živine in drobnice. 

Imetnik: Jožef Ceh, posestnik v Ločiču št. 28. 
M a r i b o r , dne 22. decembra 1927. 

61. Sedež: Mala va& - ' • 
Besedilo firme: Fr. Ponlkvar. 
Obratni predmet: eksportna trgovina z lesom in 

ogljem. 
Imetnik: Franc Ponikvar, trgovec v Mali vasi 

št. 18. 
N o v o m e s t o , dne 20. decembra 1927. 

62. Sedež: Preserje. 
Besedilo firme: Ivan Ban, lesna industrija. 
Obratni predmet: nakupovanje in prodajanje ob

delanega in neobdelanega lesa, obratovanje lesnih 
žag in nakupovanje nepremičnin, potrebnih za svrhe 
podjetja. 

Imetnik: Ivan Ban, trgovec v Preserju pri Ljub
ljani. 

• L j u b l j a n a , dne 20. decembra 1927. 

63. Sedež: Rakek. 
Besedilo firme: Ivanka Spreitzer, 
Obratni predmet: lesna trgovina. 
Imetnica: Ivanka Spreitzer, rojena Lokar, posest-

nica in trgovka v Ljubljani, Vegova ulica št. 10. 
Prokurist: Vito Cascio na Rakeku. 
L j u b l j a n a , dne 20. decembra 1927. 

64. Sedež: Zenkovci. 
Besedilo firme': Štefan Vukan. 
Obratni predmet: eksportna trgovina z govejo 

živino in svinjami v živem in zaklanem stanju. 
Imetnik: Stefan Vukan, trgovec z živino v Zen-

kovcih št. 24. 
M a r i b o r , dne 22. decembra 1927. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

65. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: L. Mlkuech: 
Ker je vstopil v firmo Adolf-MikuS ml., prolcurist 

v Ljubljani, Mestni trg št. 15, je nastala z dnem 
1. januarja 1928. javna trgovska družba. 

Besedilo firme odslej: L. MikuS. 
Družbo zastopa vsak družbenik samostojno ter 

podpisuje zanjo tako, da zapisuje- svojeročno njeno 
besedilo: «L. Mikuš». 

Izbrisal se je prokurist Adolf MikuS mL 
L j u b l j a n a , dne 9. januarja 1928. 

Letnik 3L 

66. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: I. Premelč: 
Prokura s pravico samostojnega zastopanja se 

je podelila Antonu Ravnikarju v Novem Vodmatn 
št. 143. 

L j u b l j a n a , dne 9.januarja 1928. 

Ш. I z b r i s a l a se j e n a s t o p n a f i r m a : 

67.. Sedež: Sv. Urh pri Trebeljevem. 
Besedilo firme: Janko Poček: 
Ker se je obrat opustil. 
L j u b l j a n a , dne 22. decembra 1927. 

Razglasi raznih uradov in oblaste*. 
2 9 

Tarifna obvestila.* 
Otvoritev postajališča z nazivom «Stikadi». 

Z dnem 15. januarja 1928. se otvori na progi od 
Ogulina do Splita med postajama z nazivoma «Gra
čac» in «Ričice» postajališče z nazivom «Štiikadi» 
za promet potnikov in prtljage. 

Razdalja tega postajališča od sosednje postaje 
v Gračacu znaša 4 km, od postaje v Ričicah pa prav 
tako 4 km. 

Potniki in prtljaga se odpravljajo v vlaku z do
plačilom. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu; 
G. D, br. 78.567/27. 

* 

Ugodnost za prevoz sirovega tobaka iz Bolgarije 
v Nemčijo. 

Tarifno obvestilo G. D. br. 24.130 z dne 15. maja 
1927., ki je bilo razglašeno v «Službenih Novinah> 
z dne 11. maja 1927., št. 103/XXVI,** stopi dne 1. ja
nuarja 1928. iznova v veljavo ter velja do preklica, 
najdlje pa do dne 31. decembra 1928. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 20. decembra 1927., G. D. br.'81.152/27. 

* • 

Dopolnitvi tarif. 
a) Dopolnitev lokalne tarife za prevoz blaga itd., 

ki velja od dne 1. oktobra 1926. 
Na 59. .strani lokalne tarife naj se prečrta v iz

vozni tarifi br. 29 stavek: «Važi od 6vih stanica iz
vora mineralnih voda do svih graničnih prelaza i do 
stanica rečnih pristaništa»; namesto njega pa naj 
se vpiše to-le: 

«Važi od stanica: 
Aranđelovac, 
Visoko, 
Zdenčina, 
Kostrivnica-Podplat, 
Križevci, 
Lipik, 
Mladenovac, 
Rogaška Slatina, 
Simin Han, 
Slatina Radenci 

do svih graničnih prelaza i do stanica rečnih pri
staništa.» 

b) Dopolnitev luške tarife za prevoz blaga itd., 
M velja od dne 1. oktobra 1926. 

Na 36. strani luške tarife naj se prečrta v luški 
tarifi br. 24 stavek: «Važi od svih stanica izvora 
mineralnih voda do stanica: Bakar, Dubrovnik, Met
ković, Solin, Split, Šibenik i Zelenika»; namesto 
njega pa naj se vpiše to-le: 

«Važi od stanica: 
Aranđelovac, 
Visoko, " 
Zdenčina, . , v : 

Kostrivnica-Podplat, 
Križevci, 
Lipik, 
Mladenovac, 
Rogaška Slatina, 
Simin Han, 
Slatina Radenci 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata 1 
Slovenaca» z dne 20. januarja 1928., št. 14/П. 

I ** Uradni Ust z dne 25. maja 1927., &t 254/57. 

k*ii*fe; J-v,:/-1 :Ч-А*1АЛС.Л: • i&éfc 



11. _ 
do stanica: Bakar, Dubrovnik, Metković, Solin. 
Split, Sušak Pristanište, Šibenik i Zelenika.» 

To velja od dne 15. januarja 1928. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beograda, 

dne 20. oktobra 1927.; G. D. br. 81.125/27. 
* 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovlgno d'Istria) 

in republiko Avstrijo (3). 
Železniška tarifa za prevoz blaga, 
ki velja od dne 1. januarja 1928. 

Uvedba tarifne ugodnosti za kovinske polizdelke iz 
bakra in cinka kakor tudi za zmesi iz njiju in pak-
fonga. in sicer za pločevino, plošče, drogove, čaše, 

kolute, trakove in žice iz pakfonga. 
Od postaje z nazivom: 
Berndorf Fabrik 

Rruppwerke 

do Trsta ali Reke . 

Vozninski stavki, ki jih 
je treba uporabljati 

Veljavni vozninski stavki 
izjemne tarife 1 b in c, 

znižani za 10 % 

76 
Št. 702/11. 235 2—2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se ponovno dobava 250 m3 dolomit-

nega peska. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 3. f e -

b r u a r j a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 25. januarja 1928. 

Letnik X. 

260 

Št. 706/11. ' # 236 2 — 2 

Razpis o dobzvi bencina. 
Razpisuje se dobava 2000 kg bencina 720/25. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 10. fe

b r u a r j a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 25. januarja 1928. 

za izvoz čez morje. 
Pogoji za uporabljanje ugodnosti: 
1) Pošiljka se mora predati v prevoz kot sporo

vozno blago in voznina se mora plačati najmanj za 
5000 kg, odnosno 10.000 kg po tovornem listu in 
vagonu. 

2) Dokler velja ta ugodnost, mora predati en 
pošiljatelj v prevoz količino najmanj 800 ton. 

3) Pošiljatelj mora izjaviti v tovornem listu, da 
so pošiljke namenjene za izvoz po morju v Levanto, 
Turčijo, Egipt ali skozi Sueški prekop. 

4) Natovoritev na ladje se mora izvršiti v štirih 
mesecih od dne, ko se preda blago v prevoz na po
staji z nazivom: Berndorf Fabrik Kruppwerke. 

5) Prošnje za povračilo voznine se morajo pred
ložiti najkesneje do dne 31. marca 1929. kontroli 
dohodkov avstrijskih zveznih železnic na Dunaju. 
Prošnji jo treba priložiti tovorne liste, če je voznina 
nakazana, ali pa duplikat« tovornih listov, če se je 
plačala voznina ob predaji blaga v prevoz, kakor 
tudi listine o natovoritvi blaga na ladje. 

Ugodnost velja od dno 1. januarja 1928. do dne 
31. decembra 1928.; uporablja se s povračilom voz
nine. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beograda, 

dne 27. decembra 1927.; G. D. br. 84.179/27. 

Št. 37.096/27/ref. X. a, 262 

Objava o določitvi mnogokratnika za mesec 
december 1927. davščine od prirastka na vred
nosti nepremičnin v mestni občini ljubljanski. 

Komisija za določitev mnogokratnikov davščine 
od prirastka na vrednosti nepremičnin je določila 
po § б. naredbe pokrajinskega namestnika za Slo
venijo z dne 21. oktobra 1922., Uradni list z dne 
31. oktobra 1922., št. 365/113, za mesec d e c e m 
b e r 19 27. mnogokratnik 9-13 za vrednosti in 
zneske, izražene v dinarski vrednosti. 

Mestni magistrat ljubljanski, 
dne 23. januarja 1628. 

Dr. Zarnik s. r. 
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Razne obiave, 
Narodna banks. 

Št. 681. 265 3—1 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre
vzem gradbenih del in dobav 
za zgradbo poslopja poštne hranilnice v Ljubljani 
p r v o j a v n o p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a 
ci j o na dan 9. m a r c a 1 9 2 8. ob 10. uri v sobi 
št. 2 gradbene direkcije v Ljubljani. 

Istotäm se dobivajo med uradnimi urami potrebni 
podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti plačilu 
napravnih stroškov. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta v odstot
kih (tudi z besedami) na vsote odobrenega pro
računa, ki znaša: 

I. Težaška dela Din 
П. Betomska in zidarska dela . » 

Ш. Železnobetonska dela . . . " 
IV. Tesarska dela » 
V. Krovska dela » 

VI. Kleparska dela » 
Vu. Mizarska dela » 

Vin. Ključaničarska in kovaška 
dela • • » 

IX. Steklarska dela » 
X. Pleskarska dela » 

XI. Slikarska dela » 
Pečarska dela in keramične 
obloge s 

Parketarska dela . . . . » 
Vodovodna instalacija . . » 
Kanalizacija » 

XVI. Električna instalacija . . . » 
XIX. Električna dvigala . . . . » 
XXI. Tapetniška dela » 

XXII. Steklene stropne svetline : »_ 
Skupaj 

Osmo redno zborovanje delničarjev Narodne 
banke kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev bo 
dne 4. m a r c a 1 9 2 8 . ob devetih v poslopju Na
rodne banke v Beogradu. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta o poslovanju) in 

predložitev bilance za leto 1927. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta za leto 1927. 
3.) Odobritev bilance in poslovanja upravnega 

sveta in nadzorstvenega sveta za leto 1927. 
4.) Predlog o razdelitvi dobička. 
5.) Eventualni predlogi delničarjev po predpisih 

statuta (člen 90.). 
6.) Volitev šestih članov v upravni svet. 
7.) Volitev treh članov v nadzorstveni svet. 

ХИ. 

ХШ. 
XXV. 
XV. 

66.738-06 
2,619.598-13 

898.798-37 
161.827— 
40.504-40 

130.552-14 
490.166— 

199.126— 
134.102-15 
108.032-66 
49.376-65 

290.938-80 
205.370-60 
198.793-85 
23.808-40 
91,233-10 

190.000— 
42.237-40 

189.986— 

Tega zborovanja se sme udeležiti vsak delničar, 
ki je državljan kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev in ki je vpisan v bančne knjige kot delničar 
najmanj mesec dni pred natiskom te objave (člen 86. 
statuta). 

Delničarji, ki se hočejo udeležiti tega zboro
vanja, morajo položiti svoje delnice in, kjer je treba 
drugih listin, tudi te najkesneje deset dni pred 
dnem, določenim za zborovanje, .torej do vštetega 
dne 22. februarja t. I. 

Predložene delnice sprejemajo in zanje izdajajo 
potrdila: v Beogradu Narodna banka, oddelek za 
posojila na zastave in dépote, a v notranjosti vse 
l>ančno podružnice. 

Po končanem zborovanju lahko vsak delničar 
zopet vzame svoje delnice (in druge priložene listine) 
tam, kjer jih je položil, DTOti vrnitvi potrdila. 

* * * 
Po členu 48. zakona o Narodni banki se pristav

lja, da je bila pri sodišču zaprošena amortizacija del
nic pod naslednjimi številkami: 3.751—790, 9.386— 
—406, lOtoBO, 10.723, 11.829, 13.372-375, 13.954, 
14.910, 16.259, 16.787—799, 17.187, 18.301—302, 
18.304—305, 18.325-333, 18.340-348, 18.350-353, 
18.358-368, 18.741, 18.743, 18.745-748, 18.886— 
-894, 19.546-549, 19.581-585, 19.603—613, 

Razglas. 
«Tex t i l ia», d. d. v Ljubljani, sklicuje na dan 

16. f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob šestnajstih (ob štirih 
popo'.dne) v prostore Slovenske banke v Ljubljani, 
Krekov trg št. 10, 

o b ć n i z b o r 
s tem d n e v n i m r e d o ni: 

1.) Poročilo o družbenem stanju. 
2.) Volitev novega upravnega sveta in nadzor-

ništva. 
3.) Predlogi, da bi se delniška glavnica znižala, 

eventualno se dopolnila z novimi vplačili, odnosno 
sklepanje o likvidaciji družbe. 

4) Slučajnosti. 
V L j u b l j a n i , dne 28. januarja 1928. 

Upravni svet. 

Vabilo na izredni občni zbor delničarjev 
Slovenske banke v Ljubljani, 

ki bo dne 2 3. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob pol enajstih 
v bančnih prostorih v Ljubljani, Krekov trg št. 10Д. 

D n e v n i r e d : 

1.) Poročilo o sanaciji zavoda. 
2.) Sklepanje o podelitvi absolutorija upravnemu 

svotu in generalnim pooblaščencem upnikov. 
3.) Izvolitev novega upravnega sveta in nadzor-

ništva. 
4.) Slučajnosti. 263 

* * » 
Na občnem zboru imajo pravico glasovati vsi uni 

delničarji, ki so založili najmanj osem dni pred obč
nim zborom vsaj deset delnic pri zavodu v Ljub
ljani, Krekov trg št, 10. Vsak delničar je upravičen 
do toliko glasov, kolikorkrat zastopa po deset delnic. 

V L j u b l j a n i , dne 25. januarja 1928. 
Upravni svet. 

255 Vabilo na redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Hranilnica v Križevcih, d. d.t 

dne 24. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih v poslov
nih prostorih Prekmurske banke, d. d., prej Mura-

szombati Takarékpénztâr, v Murski Soboti. 

D n e v n i r o d : 
1.) Ugotovitev sklepčnosti. 
2.) Imenovanje zapisnikarja in volitev àvoh ove-

rovateljev zapisnika. 
3.) Poročilo upravnega sveta in nadzorstvenega 

sveta o minulem poslovnem letu. 
4.) Odobritev bilance za leto 1927. in podelitev 

absolutorija upravnemu svetu in nadzorstvenemu 
svetu. 

5.) Sklepanje o čistem dobičku iz leta 1927. 
6.) Slučajnosti. 

• * * 
Na občnem zboru ima vsak delničar, ki jo vpi

san vsaj šest dni pred občnim zborom, v družbeno 
temeljno knjigo delničarjev in ki položi svojo del
nico do otvoritve občnega zbora pri blagajni Prek
murske banke, d. d., prej Muraszombati Takarék
pénztâr, v Murski Soboti, do 50 delnic za vsako del
nico po en glas, za nadaljnje pa za vsakih 10 delnic 
le po en glas. 

V K r i ž e v c i h, dne 27. januarja 1928. 
Upravni svet. 

248 Objava. 

Izgubil sem indeks medicinske fakultete univerze 
v Ljubljani iz leta 1922. na ime: Marjan Ahčin iz 
Ljubljane. 

Proglašam ga za neveljavnega. 
Marjan Ahčin s. r. 

. Din 6,130.189-71 
Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o lici-

taciji v «Službenih Novinah» in na razglasili deski, 
gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 28. januarja 1928. 

1 9 . 6 17_626, 19,628-630, 19.632, 19.712, 19.714, 
19.7<У7_вОО, 58.279—283, 58.284; začasne delnice 
prve izdaje št. 8.404—405. 

V B e o g r a d u, dne 30. januarja 1928.; št. 7989 
Za guvernerja Narodne banke: 
viceguverner Lj. Srećković s. r. 

251 Objava. 

Izgubil sem duplikat imatrikulacijskega izpriče
vala tehnično fakultete univerze v Ljubljani na na
slov: redni slušatelj Aleksander Grigorjev te Bah-
muta (Rusija). 

Proglašam ga za neveljavno. 
Aleksander Grigorjev s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek r LjubljonL - Tisk. in izdaja: Delni*, tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambroz» v Ljubljani 
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12. V Ljubljani, dne 6. februarja 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n i 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 

Razglasi vojaških oblastev. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. ч 

Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 30. Tarifna 
obvestila. 

Razne objave. 

Ponovno pojasnilo. 
Ker mnogo naročnikov Se vedno zahteva 

Uradni list 126, jim bodi iznova pojasnjeno, da 
je bil Uradni list 126 (851. in 852. stran) natis
njen lo izdan skupaj z U r a d n i m U s t o m 1 2 5 
z dne 19. decembra 1927. 

UpravniStvo Uradnega l is ta. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 21 z dne 30. januarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 28. de

cembra 1927.: Postavljen je dr. Janko Š i š k a , po-
liticnoupravni uradnik,v 6. skupini I. kategorije pri 
sreskem poglavarstvu v Krškem, ,za upravitelja 
krškega sreza. 

Ukaz .Njegovega Veličanstva kralja z dne 28. de
cembra 1927.: Pomaknjena sta iz 2. skupine Ш, ka
tegorije v 1. skupino Ш. kategorije Maks J e l e n e 
in Anton J u r c a , arhivsika uradnika pri policijski 
direkciji v Ljubljani. 

Odlok ministra za narodno zdravje z dne 13. ja
nuarja 1928.: Pomaknjen je iz 8. skupine I. katego
rije v 7. skupino I. kategorije dr. Vinico Ž e l e z - ' 
n i k a r , upravnik bolnico v Slovenjgradcu. 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 18. in 
18. januarja 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 1.) do
sedanji italijanski državljan Stanko F l a j s, Student 
v Ljubljani; 2.) dosedanja ruska državljana Ale
ksander E. S k 1 j a r e v i č, dnevničar finančne kon
trole v Žirovnici, in Grigorij V. K r a v č e n k o , 
dnevničar finančne kontrole na Kalcu pri Logatcu. 

Številka 22 z dne 31. januarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. ja

nuarja 1928.: Postavljen je za namestnika ministra 
za narodno zdravje dr. Vladimir A n d r i 6, minister 
za agrarno reformo. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 25. ja
nuarja 1928.: Odlikovani so: 

% redom Karađorđeve zvezde II. vrste: Stevan 
S. H a d ž i ć, armijski general, minister za vojsko 
in mornarnico in častni adjutant Njegovega Veličan
stva kralja; 

z redom Karađorđeve* zvezde IV. vrste: dr. Voji
slav M a r i n k o v i 6, minister za zunanje posle; 
dr. Mehmed S p a h o, minister za trgovino in indu
strijo; 

z redom Belega orla Ш.vrste: dr. Kosta K u 
ni a n u d i, minister za prosvato; 

z redom sv. Save I. vrste: dr. Шја S u m e nfc o -
v i 6, minister za gradbe; dr. Bogdan M a r k o v i ć, 
minister za finance; Svetislav T. M i l o s a v l j e -
v'ić, minister za promet; dr. Vladimir A n d r i ć, 
minister za agrarno reformo; Svetozar S t a n k o 
v i 6, minister za poljedelstvo in vode; dr. Andrej 
G o s a ' r , minister za socialno politiko; dr. Aleksan
der M i j o v i ć, minister za šume in rudnike; dr. Du
žan Su b o t i 6, minister pravde; dr. Budislav Grgur 

A n đ e l i n o v i ć , minister priprave za ustavo
tvorno skupščino in izenačevanje zakonov; Vlajko 
K o c i c, minister za pošto in telegraf; dr. Aleksa 
S a v i e , minister za narodno zdravje; Dragomir 
Ob r a d o v i ć, minister za vere; Čedomir A. R a -
d o v ic , minister za notranje posle. 

Številka 23 z dne 1. februarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 25: ja

nuarja 1928.: Odlikovan je z redom sv. Save V. vrste 
Slavko P l e n i el j , direktor dvornih lovišč v Slo
veniji. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. de
cembra 1927.: Pomaknjena sta: iz. 5. skupine I. kate
gorije v 4. skupino I. kategorije dr. Milko K r a n j c, 
deželnosodni svetnik in predstojnik okrajnega so
dišča v Škofji Loki; iz 6. skupine I. kategorije v 
5. skupino L kategorije Josip G r u m . sodnik pri 
okrajnem sodišču v Kamniku. 

Odloki ministra pravde z dne 29. in 80. novembra 
1927.': Potrjeni BO za stalne uslužbence in pomak
njeni v 8. skupino I. kategorije pravni praktikanti 
Josip'P f e i f e r in Karel J a v o r š e k pri deželnem 
sodišču v Ljubljani in Jožef P r i j a t e l j pri okrož
nem sodišču v Novem mestu. 

Odlok ministra pravde z dne 23. januarja 1928.: 
Postavljeni so za sodnike v 7. skupini I. kategorije 
v območju višjega deželnega sodišča v Ljubljani: 
avskultant v 8. skupini I. kategorije dr. Fran M o 
h ä r , pravni praktikant v 9. skupini I. kategorijo 
Fran V e r 1 i č in pravna praktikanta v 8. skupini 
I. kategorije Josip P f e i f e r in Jožef P r i j a t e l j , 

Odlok ministra pravde z dne 28. januarja 1928.: 
Postavljen je za ravnatelja kaznilnice v Mariboru v 
7. skupini I. kategorije Anton S l a n d e r , upravitelj 
te kaznilnice v isti skupini iste kategorije. 

Odloka ministra pravde z dne 6. decembra 1927. 
in z dne 17. januarja 1928.: Trajno sta upokojena 
po členu 141., poslednjem odstavku, uradniškega za
kona pisarniška oficiala v 4. skupini П. kategorije 
Anton P r e d i k a k a pri okrožnem sodišču v Mari
boru in Ivan P r a h pri deželnem sodišču v Ljub
ljani. 

Odlok ministra za poljedelstvo in vode z dne 
26. novembra 1927.: Postavljen je za ekonomskega 
uradnika krškega sreza v 3. skupini Ш. kategorije 
Gabriel A m b r o ž , pripravnik ekonomskega urad
nika v 4. skupini III. kategorije. 

Odlok ministra za poljedelstvo in vode z dne 
15. decembra 1927.: Postavljen je za kmetijskega 
referenta slovenjgraškega sreza v 4. skupini II. kate
gorije Janko D o I i n a r , pripravnik kmetijskega 
referenta istega sreza v 5. skupini П. kategorije. 

Razglasi osrednje vlade. 

Koledar, ki ga je prepovedano uvažati 
in razSirjati.* 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 800 z dne 25. januarja 1928. je prepovedano, 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 1. februarja1928., št. 28. ' 

uvažati v našo državo in razširjati v njej «Ko'edar 
za prestupnu godinu 1928. Hrvatski List and Danica 
Hrvatska». Uredil Ivan Kresu:. Natisnjen v New 
Yorku. 

Ta koledar žali Njegovo Veličanstvo kralja in 
prinaša žaljive članke zoper našo državo, propagi-
raje mržnjo in separatizem. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beograda, 
dne 25. januarja 1928.; D. Z. br. 800. 

Uradna lista obveznic loterijske 2y3%ne 
državne rente za vojno Škodo, izžrebanih 
pri četrtem žrebanju za proračunsko leto 
1927./1928. z dne 16. in 21. januarja 1928.* 

Serije: 151, 209, 241, 527, 11.10, 1378, 1702, 1781, 
1873, 1896, 1943,1979, 2320, 2353, 2362, 2366, 2Ô73, 
2070,3006, 3169, 3544, 3588, 3860, 4145, 4818, 4326, 
4480,4440. ' 

Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 
dne 24. januarja 1928.; D. br. 1255. 

Razglas o banderolah nove emisije za 
cigaretni papir in za vžigalice.** 

Po sklepih upravnega odbora samostalne mono
polne uprave z dne 10. oktobra 1927., M. br. 18.134, 
in z dne 14. oktobra 1927., M, br. 18.437, ki ju je 
odobril tudi gospod minister za finance z odlokoma 
z dne 21. novembra 1927., št. 883 in 384, se bodo 
banderolirale cigaretni papir in vžigalice z novimi 
banderolami z dne 1. januarja 1928. 

Popis banderol nove emisije po 0*65 Din in po 
1 Din za cigaretni papir in po 7 Din za vžigalice: 

I. B a n d e r o l e p o 0*65 D i n z a m o n o 
p o l n i c i g a r e t n i p a p i r : Lik banderole: Lik 
je pravokotnik, izpolnjen s šarami iz trakastih in 
pikčastih črt, v katerih so porazdeljeni: na sredi 
dvoglavi beli orel v črnem okroglem polju, na obeh 
njegovih straneh pa v cirilici in latinici napisa: 
«Државни Монопол Državni Monopol» in v dveh 
belih okroglih poljih cena: «napa 65 para»; barva 
lika je rdeča, njegova velikost okoli 82 X 11 mm, 
velikost vse banderole pa je okoli 14 X 190 mm. 

II. B a n d e r o l e p o 1 D i n z a l u k s u s n i 
c i g a r e t n i p a p i r : Lik banderole: Lik je po 
zunanjosti in velikosti isti kakor pri banderolah po 
65 par za monopolni cigaretni papir, samo s to raz
liko, da je namesto cene: «napa 65 para» natisnjena 
cena: «Дин 1 Din» in da je izdelan v modri barvi; 
velikost te banderole je ista kakor banderole za 
65 par. 

Л1. B a n d e r o l e p o 7. D i n . z a v ž i g a l i c e : 
Lik banderole: Lik je pravokotnik, izpolnjen s šaro 
iz cvetov in pičic, v kateri so porazdeljeni: na sredi 
šare v okroglem črnem polju državni grb in na obeh 
njegovih straneh v cirilici in latinici napisa: «Држав-
ни Монопол Državni Monopol» in cena: «Дин 7 Din»; 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 26. januarja 1928., št. 19. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 30. januarja 1928., št.21. 
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barva lika je zelena, njegova velikost okoli 79 X H 
mm, velikost banderole pa je okoli 20 X 190 mm. 

Neporabljene banderole za cigaretni papir po 
0-90 Din. ki se zatečejo v tvomicah dne 1. februarja 
1928., se morajo poslati zalogi znamk monopolne 
uprave, po рготасшш pa se izdado nove banderole 
z novimi cenami. 

Iz pisarne uprave državnih monopolov v Beogradu; 

M. br. 2083. 

Cenovnik, 
po katerem ee mora vrììtì zavarovanje valute 
ob izvoza blaga po členu 16. pravilnika o pro
metu z devizami in valutami z dne 23. septem

bra 1921/ 
Velja od dne 1. do dne 15. februarja 1928. 

78 Letnik X. 

6 £ i 
a:-Si 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov Količina 

2 
5 

114 
15 

Cena 
v dinarjih 

100 kg 
100 » 
100 » 
100- » 
100 ' » 

310- — 
280 • — 
220 • — 
200 — 
240 • — 

Pšenica, natovorjena na posta
jah v Srbiji in Bosni in na 
ostalih postajah 

Rž 
Koruza nova 
Otrobi 
Koruzna moka 

(Pripomba uredništva: Vse druge številke so iste 
kakor v cenovniku za cas od dne 15. do dne 31. ja
nuarja 1928. [Uradni list 7 z dne 20. јапиатја 1928.]. 
Prav tako je besedilo končne pripombe isto.) 
Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 

v Beogradu, 
dne 29, januarja 1928.; I.br.2000. 

S r e z 3 Su 
2-i 

E 43 % 
v> o 

Griža. — Dysenteria. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

S. br. 499. 
Razpis. 

3—2 

Po uredbi ministrstva pravde z dne 29. julija 
1927.. št. 15.545, razpisujem m o s t o r e č n e g a 
m o j s t r a s sedežem v K r š k e m kot dnevničarja 
z opravljanjem zvaničniških* poslov. 

Svojeročno spisane in pravilno kolkovane proš
nje naj se vlože najkesneje do vštetega dne 

1 5 . f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 
pri velikem županu ljubljanske oblasti v Ljubljani. 

Prošnji je treba priložiti te-le orginalne doku
mente: rojstni in krstni list, domovinski list, potrdilo 
vojaškega oblastva o ureditvi vojaške obveznosti, 
zadnje šolsko izpričevalo in dokazila o dosedanjem 
poklicu in znanju jezikov. Prosilec mora tudi do
kazati, da je vešč risanju, kolikor je to za grad
benega empirika potrebno, in da je izurjen čolno-
vodja. 

Plača sestoji iz mesečne nagrade 1000 Din in iz 
primerne mesečne povprečnine kot povračila potnih 
stroškov in dnevnic. 

V L j u b l j a n i , dne 26. januarja 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

L. št. 142. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 1. januarja do dne 31. decembra 1927. 

; Črnomelj . . . 
Kamnik . . . . 
Kočevje . . . . 
Kranj 
Krško 

i Laško 
i Litija 

Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 

| Novo mesto . . 
Skupaj 

36 
1 

43 
6 

16 
1 
1 

30 
8 

21 

163 

30 
1 

36 
4 

17 
1 
1 

27 
5 

24 
146 22 

škrlatinka. — Scarlatina. 

S r e z 
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Brežice . . . . 
Črnomelj . . . 
Kamnik . . . . 
Kočevje . . . . 
Kranj 
Krško 
Laško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . • 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

Skupina tifuznib bolezni. 
. . . I 5 
. . . ! 2 

5 
1 

1 
5 

Skupaj 19 

15 
12 
4 
1 
3 
24 
25 
5 
10 
15 
27 
34 
2 

\ 177 

19 
14 
4 
1 
3 

• 24 
20 
4 
10 
20 
18 
25 
2 

164 

1 

, 

. 
2 
2 
1 
1 

2 
8 

17 15 

Brežice . . . . 
Črnomelj . . . 
Kamnik . . . . 
Kastav 
Kočevje . . . . 

i Kranj 
| Krško 
i Laško 
I Litija 
j Ljubljana, srez •. 

Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Novo mesto . . 
Radovljica . . • 

Skupaj . | 12 

51 
2 
1 
2 
1 
28 
108 
23 
7 
66 
42 
3 
53 
10 
397 

17 
2 
1 
1 

26 
82 
20 
7 
51 
38 
3 

• 46 
5 

299 

2 

, 
1 
, 
3 
8 

15 

. 
5 
2 

36 i 

32 

20 
5 

Ì 
9 

3 
3 

74 

Ošpice. — Morbilli. 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 31. januarja 1928., št. 22. 

Brežice . . . . 
Črnomelj . . . 
Kamnik . . . . 

j Kastav 
Krško 
Laško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Novo mesto . . 

i Radovljica . . . 
Skupaj . j 10 

124 
5 

11 
9 

201 
12 

1 
32 
38 
11 
26 

5 

122 
5 

11 
9 

202 
12 

1 
32 
43 

26 

475 463 

2 
11 

13 

Davica. — Diphteria et Croup. 
Brežice . . . . 
Kamnik . . . . 
Kastav 
Kočevje . . . . 
Kranj 
Krško : . . . . 
Laško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

8 
3 

10 
27 

7 
1 

19 
39 

2 
21 
18 

Skupaj 17 172 

9 
6 
8 
2 

11 
21 

9 

14 
43 

2 
17 
19 

161 

2 
2 

1 
2 
6 

'l 
5 
2 

3 
1 

25 

Nalezljivo vnetje možganov. — Meningitis cerebro
spinalis epidemica. 

1 I 1 ! Kamnik 
Krško | 
Ljubljana, mesto . j 

Skupaj 1 

1 

Dremavica. — Encephalitis lethargica. 
Brežice . 
Črnomelj 
Kranj . . 
Laško . . 

Skupaj 

Dušljivl kašelj. — Pertussis. 
i Brežice . . . . 
1 Črnomelj . . . 
j Kastav 
. Kranj 

Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Radovljica . . . 

Skupaj . 

11 

6 

5 
22 

27 
12 
1 
2 

42 
40 

124 

38 
12 
1 
2 

48 
40 
5 

146 

i 

Sen. — Erysipelas. 

Brežice . . . . 
Kamnik . . . . 
Kastav 
Kranj 
Krško 
Laško 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Novo mesto . . 

9 
2 
1 

18 
11 
6 

10 
12 

1 
4 

Skupaj 74 

7 
2 
1 

18 
12 
5 
7 

12 
1 
3 

68 

S r e z 
б 
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3 
p 
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Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 
Brežice . . . . 
Črnomelj . . . 
Krško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 

Skupaj 

Vnetje hrbteničnega mozga. — Polyomyelitis acuta. 
Kamnik . . . 
Kočevje . . . 
Ljubljana, srez 

•i 
• 

1 

3 

2 

1 
4 
13 

2 
1 
1 

i 
1 
3 
9 4 

1 

1 

Skupaj 

Vranlčni prisad. — Anthrax. 
Brežice . . . . 
Kranj 
Krško 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto_ 

Skupaj 11 

Brežice . . . . 
Črnomelj . . . 
Kamnik . . . . 
Kastav 
Krško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Novo mesto . . 
Radovljica . 

Skupaj . | . 578 | 364 
V L j u b l j a n i , dne 24. januarja 1928. 

P o odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Mayer s. r. 

Vet. br. 107. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

od dne 23. do dne 29. januarja 1928. 
O p a z k a : Imena sedežev areskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z 'debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i g o v e d i h . 
Kastav: Kastav (Jelovičani, Saršoni in Sroki po 

1 dvorec). 
P a s j a s t e k l i n a . 

Kočevje: Dolenja vas (Dolenja vas 1 dvorec). 
Logatec: Dolenji Logatec (Brod 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Artico (Artico in Zgornji Obrez po 1 dvo
rec, Dolenja vas 2 dvorca). Krško: Krško (Leskovee 
1 dvorec). Laško: Trbovlje (Knezdol 2 dvorca). 
Škofja Loka: Trata (Žirovski vrh 1 dvorec). Ljub
ljana, mesto: Ljubljana, mesto 1 dvorec. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kočevje: Dolenja vas (Dolenja vas 1 dvorec). 

V L j u b 1 j a n i, dne 1. februarja 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
oblastni veterinarski referent Paulin s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti, 

L. br. 75/1. 

Izprememba v seznamku zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
Iz imenika zdravniške zbornice za Slovenijo je 

bil izbrisan dr. Emil M i g 1 i č, zasebni zdravnik v 
Ribnici na Pohorju, ker je umrl. 

V M a r i b o r u , dne 16. januarja 1928. 

Po naredbi velikega župana mariborske oblasti: 

oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Vet. br. 51/6. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 30. januarja 1928. 
O p o m b a : Imena sedežev ereskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakužeflih dvorcev so navedeni v oklepajih. 
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S v i n j s k a k u g a . 
Celje: Braslovče (Braslovče 8 dvorci, Parižlje 

1 dvorec, Spodnje Gorče 2 dvorca), Žalec (Zgornja 
Lokvica 1 dvorec). Gornji grad: Šmartno ob Paki 
(Šmartno 1 dvorec). Maribor, desni breg: Lobnica 
(Lobnica 1 dvorec), Račje (Račje 1 dvorec). Maribor, 

levi breg: Kamnica {Kamnica 1 dvorec). Ptuj: Sre
dišče (Središče 5 dvorcev). 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Dolnja Lendava: Kapca (Kapca 1 dvorec). Mari

bor, desni breg: Dežno (Varoš 1 đvc-тес). Šmarje pri 
Jelšah: Lastnic (Lastnic 1 dvorec). 

M e h u r č a s t i i z p u б б a j g o v e d . 

Maribor, levi breg: Cirknica (Cirknica 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 30.januarja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 
Št. I A 352 ex 1928. 

Po členu 39., št. 4, odstavku 3., izvršile 
obče pridobDine za davčno leto 1928. 

Razglas. 
predpisa k I. poglavju zakona o osebnih davkih se objavlja nastopni izid porazdelitve kontingentirane 

N 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

P r i r e d b e n i okra j 

Ljubljana 
Maribor , 

Skupaj . . 

Brežice 
Celje, mesto . . 
Celje, okolica . . 
Črnomelj . . . . 
Kamnik . . 
Kočevje . . . . 
Konjice . . . . 
Kranj 
Krško 
Litija 
Ljubljana, mesto . 
Ljubljana, okolica 
Ljutomer . . . . 
Logatec . . . . 
Maribor, mesto . 
Maribor, okolica . 
Murska Sobota . 
Novo mesto . . . 
Ptuj, mesto . . . 
Ptuj, okolica . . 
Radovljica . . . 
Slovenjgradec . . 

Skupaj 

I. razred 
II. razred 

III. razred 
IV. razred 

Vsota 
kontingenta, 

odločilna 
za reparticljo 

Din i P 

Vsota davč
nih postavkov, 

ki so jih odmerile 
pridobninske 

komisije za leti 
1928. in 1929. 

Din 

Vsota davč
nih postavkov 

se 

zvišuje znižuje 

za •/, 

Vsota davčnih 
zneskov, ki se 

predpišejo 
za davčno 
leto 1928. 

Din 

I. razred: 

99.917 
169.930 

62 
06 

269.847 I 68 

108.172 
152.032 

260.204 

12 
99.518 
170.275 

III. razred t 

10.109 
14.848 
27.758 
3.970 
11.899 
11.692 
5.892 
10.376 
5.051 
7.149 

77.483 
16.168 
11.600 
13.423 
45.347 
18.228 
16.347 
10.486 
8.267 
8.613 
14.006 
18.218 

366.937 

42 
38 
48 
01 
58 
23 
27 
01 
59 
43 
38 
23 
51 
05 
34 
46 
46 
15 
25 
56 
60 
50 

89 

10.110 
14.849 
27.760 
3.434 
13.212 
11.692 
6.476 

11.801 
4.548 
6.779 

82.684 
15.288 
11.478 
15.056 
46.419 
18.847 
20.198 
8.393 
9.206 
9.109 
11.849 
19.344 

16 

11 
5 

6 
1 

25 

18 

10 

9 
12 

11 
2 
3 
19 

10 
5 

269.794 

10.110 
14.849 
27.760 
3.983 
11.890 
11.692 
5.893 
10.384 
5.048 
7.117 
77.722 
16.205 
11.592 
13.399 
45.490 
18.281 
16.360 
10.491 
8.285 
8.653 
13.981 
18.183 

24 
84 

08 

44 
80 

16 
88 
28 
95 
96 
28 
78 
84 
62 
59 
38 
25 
40 
55 
82 
36 

378.532 367.378 34 

Rekapitulacija: 

Skupaj 

269.847 
324.953 
366.937 
366.892 

1,328.631 

68 
87 
89 
32 

76 

260.204 
366.531 
378.532 
435.811 

1,441.078 

269.794 
326.005 
367.378 
367.335 

1,330.512 

08 
18 
34 
23 

83 

Vsota 
kontingenta, 

odločilna 
za reparticijo 

Din 

Vsota davč
nih postavkov, 

ki so jih odmerile 
pridobninske 

komisije za leti 
1928. in 1929. 

Din 

10 11 
Vsota davč

nih postavkov 

zvišuje znižuje 

za •/. 

12 

Vsota davčnih 
zneskov, ki se 

predpišejo 
za davčno 
leto 1928. 

Din 

IL razred t 

154.798 
170.155 

324.953 

13.031 
5.224 

38.020 
6.189 
16.903 
15.740 
5.164 
19.638 
10.707 
11.434 
34.921 
22.8b0 
11.436 
7.776 

22.374 
28.887 
30.135 
13.236 
3.790 
15.589 
14.757 
19.071 

81 
06 

87 

17 
40 
82 
88 
14 
45 
25 
30 
32 
14 
10 
62 
77 
33 
57 
47 
95 
78 
71 
23 
45 
47 

172.894 
193.637 

10 
12 

155.604 
170.400 

60 
58 

366.531 — 326.005 ; 18 

IV. razred: 

366.892 32 

15.426 
5.836 

47 542 
9.379 

20.580 
15.752 
6.695 

29.963 
13.641 
10.534 
31.196 
26.989 
J3.560 
9.957 

22.672 
32.622 
35.986 
16.978 
4.470 
18.394 
24.185 
23.454 

8 
12 

435.8111 — 

15 
10 
20 
34 
18 

23 
34 
22 

15 
16 
22 
1 

11 
16 
22 
15 
15 
39 
19 

13.112 
5.252 

38.033 
6.190 

16.875 
15.752 

5.155 
19.775 
10.639 
11.376 
34.939 
22.940 
11.390 

7.766 
22.445 
29.033 
30.228 
13.242 

3.799 
15.634 
14.752 

10 
40 
60 
14 
60 

15 
58 
98 
72 
52 
65 
40 
46 
28 
58 
24 
84 
50 
90 
85 

18.997 74 

367.335 23 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 26. januarja 1928. 

Za delegata: Bajič s. r. 

Razglasi vojaških oblastev* 

Natečaj za sprejem gojencev v vojaško 
podkovsko Solo v Zagrebu.* 

Na podstavi odloka gospoda ministra za vojsko 
in mornarnico Vt. br. 386 z dno 18. januarja 1^28. 
se sprejme letos v vojaško podkovsko šolo v Za
grebu do 40 gojencev iz civilnega prebivalstva in iz 
vojske. 

Kandidati h. civilnoga prebivalstva morajo ustre
zati naslednjim pogojem: 

1.) Delati so morali v kovaškem ali podkovskem 
obrtu, talko da jim kovanje železa ni neznano. Za 
dokaz temu jim služi potrdilo mojstra, pri katerem 
so delali, potrjeno po pristojnem civilnem oblastvu. 

2.) Biti ne smejo mlajši od 18 in ne starejši od 
23 lot, kar dokažejo s krstnim listom ali s potrdilom 
dveh državljanov, overovljenim po občinskem ob-
lastvm. Za osnovo izračunu starosti se vzame vse 
leto, v katereitì se kandidat prijavi. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 26. januarja 1928., št. 19. 

3.) Biti morajo državljani kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev, kar dokažejo z občinskim po
trdilom. 

4.) Biti morajo zdravi in dobro razviti, kar se 
ugotovi z zdravniško-komisijskim pregledom. 

5.) Dovršiti so morali najmanj štiri razrede 
osnovno šole ter morajo biti dobro vešči pisanju in 
čitanju. 

6.) Biti morajo dobrega vedenja, kar dokažejo z 
občinskim potrdilom. 

7.) Biti morajo neoženjeni, kar dokažejo z občin
skim potrdilom. 

8.) Imeti morajo očetovo ali varuhovo dovolilo, 
potrjeno po oblastvu, da smejo vstopiti v to šolo. 

9.) Predložiti morajo osebno obvezo, da bodo 
služili pri vojski dvakrat toliko časa, kolikor so ga 
prebili v šoli, in da pristajajo na vse pogoje, pred
pisane z uredbo o ustroju vojaške podkovske šole. 

To obvezo dado za maloletnike roditelji ali va
ruhi; potrjena pa mora biti po pristojnem civilnem 
oblastvu. 

Oni kandidati, ki prihajajo iz civilnega prebival
stva, se ob vstopu v šolo zaprisežejo kakor ostali 
vojaki. 

Kandidati iz kadra morajo izpolnjevati poleg 
pogojev, navedenih za kandidate iz civilnega prebi
valstva, *še te-le pogoje: 

1.) Njih nadrejeni starejšine jih morajo priporo
čati kot dobre vojake. 

2.) Biti ne smejo v redni preiskavi, ne postav
ljeni pred sodišče ali sodno kaznovani. 

Kandidati iz civilnega prebivalstva se morajo 
prijaviti za šolo neposredno upravniku vojaško-vete-
rinarske šole v Zagrebu s svojeročno spisano proš
njo. V njej morajo označiti točni naslov: stanovali-
šče, poslednjo pošto, občino, srez, okrožje in vojaško 
okrožje, v Čigar okolišu prebivajo. Prošnji morajo 
priložiti tudi vse potrebne dokumente. Prošnja in 
dokumenti morajo biti opremljeni s potrebnim kol
kom. 

Kandidati iz kadra se morajo javiti rednim potem 
po svoji komandi upravniku- vojaško-veterinareke 
šole. V zaslišanju morajo izjaviti, da pristajajo na 



12. 
vse pogoje, predpisane z uredbo o ustroju vojaške 
podkovske šole. ter mu priložiti tudi vse potrebne 
dokumente, ki se zahtevajo v natečaju. Nadrejeni 
starojšine komand, iz katerih so kandidati, pošljejo 
prošnje neposredno upravniku vojaško-veterinarske 
šole v Zagrebu ter izrečejo obenem svoje mnenje o 
prijavljenih kandidatih. 

Tečaj vojaške podkovske šole traja 12 mesecev. 
Gojenci, kdi uspešno dovrše tečaj in opravijo 

končni izpit, dobe c dovršeni šoli izpričevalo, ki 
ima značaj pomočniškega pisma, ter se porazdelc po 
edinkah kot podkovski podnaredniki. 

Na podstavi izpričevala o dovršeni šoli, ki se da 
gojencem po dovršenem tečaju, pridobe vse pravice 
za izvrševanje podkovskoga obrta pri vojski in med 
civilnim prebivalstvom po odredbah, ki jrh pred
pisuje obrtni -zakon. ' 

Vsi gojenci ki dovrše vojašiko podkovsko šolo, 
se smatrajo za kvalificirane mojstrovske pomočnike 
ter postanejo čez štiri leta naredniške službe pod
kovski mojstri po odredbah zakona o ustroju vojske 
in mornamice. 

Prijave vseh kandidatov iz civilnega prebival
stva in iz vojske morajo prispeti k upravi vojašiko-
veterinarske šole v Zagrebu (kasarna kralja Petra I. 
Velikog Oslobodioca) najkesneje do dne 1. m a r c a 
1 9 2 8 . Po tem roku se ne vzame nobena prošnja 
več V poštev. 

Vsi prijavljeni kandidati iz vojske in iz civilnega 
prebivalstva morajo biti pri upravi vojaško-veteri
narske šole dne 29. februarja 1928. ob osmih., da se 
zdravniški pregledajo in da se odloči o njih spre
jemu v šolo. 

Oni kandidati iz civilnega prebivalstvu, ki se jim 
prošnje niso vrnile, se morajo obrniti na poziv te 
šole o pravem času na komandanta svojega vojaškega 
okrožja, od katerega dobe brezplačno vozovnico /a 
vožnjo po železnici ali z ladjo do Zagreba. Te brez
plačne vozovnice izdado komandanti vojaških okro
žij (E. G. br. 7489 iz leta 1925., «Službeni Vojni List», 
stran 1591, točka 14.), samo onim kandidatom, ki jim 
predlože pismeno potrdilo, da so uvrščeni med 'kan
didate. Ta potrdila izda o pravem času kandidatom 
uprava vojaško-veterinarske šole. 

Če se kandidat ne sprejme za gojenca, mu izda 
šola vozovnico za vožnjo po železnici ali z ladjo do 
stanovališča. 

Iz pisarne vojaško-veterinarske šole v Zagrebu, 
dne 20. januarja 1928.: št. 146. 

80 

'Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 
št, 140 dne 11. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih. 
Oglasitveui rok do dne 1 1. m a r c a 1 9 2 8 . Ugoto
vitveni narok pri podpisanem sodišču dne S l e g a 
m a r c a 192 8. ob desetih. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 28. januarja 1928. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
S 18/25—196. 267 

Sklep. • 
Konkurzna stvar: Od on K o u t n y in Amalija 

K. o u t n y v Ljubljani. 
Na predlog je dr. Fran Tominšek, odvetnik v 

Ljubljani, razrešen kot namestnik upravitelju kon-
ku rznega sklada. 

Deželno kot konkurzno sodišče v Ljubljani, 
oddelek III., 

dne 19. januarja 1928. 

8 3/28—2. 368 

Konknrzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini firme: T v o r 

n i c a e m a j l i r a n i h p e č i L u t z , d. d. v Ljub
ljani, registriraue pod isto firmo pri kr. sudbenem 
stolu kot trgovinskem sodišču v Zagrebu. 

Konkurzni komisar: Jakob Antloga, višji svetnik 
deželnega sodišča v Ljubljani. 

Upravnik mase: dr. Josip Sajovic mL. odvetnik 
v Ljubljani. 

Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 140 dne 18. f e b r u a r j a 1 9 2 8. o,b desetih. 
Oglasitveni rok do dne 3 1 . m a r c a 1 9 2 8 . Ugoto
vitveni narok pri podpisanem sodišču dne 2 1 . a p r i 
la 19 28. ob desetih. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 28. januarja 1928. 

S 4/27—10. 274 
Odprava konkurza. 

Prezadolženec : Anton P r a p т o t n i k, ijiekov-
ski mojster v Hrastniku. 

Konkurz. ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 
S 4/27—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 139. 
k. r. odpravljen, ker je bila vsa massi razdeljena. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 18. januarja 1928. 

S 4/28—2. 269 
Konkurzni oklic. 

Razglasitev konkurza o imovini Alojzija P l a 
n i n s k a , trgovca v Vodmatu pri Ljubljanj. 

Konkurzni (komisar: Josip Janša, svetnik dežel
nega sodišča v Ljubljani. 

Upravnik mase: ur. ' Milan Korun. odvetnik v 
Ljubljani. 

C 9/28—1. 
Oklic 

278 

Benedikt Podbregar v Brebernem je vloži) zoper 
Janeza K a 1 i o p e j a, posestnika v Brebernorn, se
daj neznanega bivališča, tožbo zaradi 3040 Din 50 p. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 0. f e b r u a r j a 19 28. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 1. 
Ker je bivališče Janeza Kaliopeja neznano, se 

mu postavlja za skrbnika Hinko Medved, posestnik 
pri Sv. Juriju. 

Okrajno sodišče v Radečah, 
dne 30. januarja 1928. 

C 14/28—2. 266 
Oklic. 

Franc Krajne, posestnik v Zabukovju št. 19, je 
vloži! zoper Ivana P e č n i k a, čevljarja v Podvrhu 
št. 62, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 
1500 Din. 

Narok za. ustno razpravo se je določil na dan 
14. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 5. 
Ker je bivališče Ivana Pečnika neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Drago Kolar, 'zasebnik v 
.Sevnici. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek IL, 
dne 27. januarja 1928. 

E 669/27—9. 
Sklep. 

275 

Na javni dražbi dno 26. januarja 1928. ni bilo 
nobene ponudbe. Zaradi tega je izvršba po prisilni 
prodaji nepremičnin: vi. št. 33, 35 in 128, katastralna 
občina Hotiza, dovoljena s sklepom z dne 25. julija 
1927.. opr. št. E 669/27—1. po § 151. i. r. ustav
ljena. 

Pred potekom pol leta od dražbenega naroka se 
ponovna uvedba dražbenega postopanja ne more 
predlagati. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 26. januarja 1928. 

K 728/27—6. 
Sklep. 

276 

Na javni dražbi dno 26. januarja 1928. ni bilo 
nobene ponudbo. Zaradi tega je izvršba po prisilni 
prodaji nepremičnin: vi. št. 33, 35 in 128, katastrahia 
občina Hotiza, dovoljena s sklepom z dne 8. julija 
1927.. opr. št. E 728/27—1. po § loi. i. r. ustav
ljena. 

Pred potekom pol leta od dražbenega naroka se 
ponovna- uvedba dražbenega postopanja ne more 
predlagati. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek IL, 
dne 26. januarja 1928. 

E 276/27—13. 168 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 1 . f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin; 
zemljiška knjiga Zgornja Besnica, vi. št. 431. 

Cenilna vrednost: 18.035 Din; najmanjši p orni-
dek: 12.024 Din 34 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred. za
četkom dražbe, sicer bi se ne moglie več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Letnik X. 
Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 

nabit na uradni deski tega sodišča. 
Okrajno sodišče v Kranju, oddelek II., 

dne 16. januarja 1028. 

E 4992/27—7. •1-2.0 

Dražbeni окУс 
Dne' 17. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za katastralno občino Šmartno 
ob Savi. vi. št. 142 in 188. 

Cenilna vrednost: 49.019 Din 25 p; vrednost pri-
tcklin: 3700 Din (že všteta v gorenji cenilni vred
nosti): najmanjši ponudek: 32.680 Din. 

Pravice, ki no bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za-
Cetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 5. januarja 1928. 

242 P VII 219/27-1. 
Razglasitev preklica. 

S sklopom podpisanega okrajnega sodišča z dne 
22. novembra 1927., opr. št. L VII 33/27—5, je bila 
Marija H ö g e n w a r t h , rojena Straschill, trgov
čeva soproga, stanujoča na Bregu pri Ptuju št. 7, 
zaradi slaboumnosti popolnoma preklicana. 

Za skrbnika ji je postavljen Gvidon Högenwarth, 
trgovec na Bregu pri Ptuju. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek VIL, 
dne 30. decembra 1927. 

2 7 1 Vpisi v trgovinski register. 
L V p i s a l e so s e n a s t o p n e f i r m e : 

68. Sedež: Jezero pri Preserju. 
Besedilo firme: Lapajne in Mazi, trgovina z me

šanim blagom, družba z o. z. 
Obratni predimet: trgovina z mešanim blagom. 
Družbona pogodba, z dne 7. januarja 1928. 
Družba je ustanovljena za štiri leta in se podaljša 

proti poluletni odpovedi, pristoječi vsakemu druž
beniku, za nedoločen čas, če ni bila pred potekom 
teh štirih let poluletno odpovedana. 

Osnovna glavnica znaša 6000 Din, in sicer,5000 
Din v gotovini, 1000 Din pa v stvarni vlogi. Na 
osnovno glavnico je vplačanih v gotovini 5000*Din, 
stvarna vloga v vrednosti 1000 Din pa j« donesena. 

Poslovodji: Štefan Lapajne, trgovec na Igu-Stu-
dencu št. 129, in Vid Mazi, trgovec in posestnik na 
Jezeru št. 35. 

Za zastopanje je upravičen vsak poslovodja samo
stojno. 

Firma se podpisuje tako, da pristavlja vsak po
slovodja njenemu napisanemu, natisnjenemu ali 
štampiljiranemu besedilu samostojno svoj podpis. 

Družbena pogodba ima glede stvarnih vlog (ap-
portov) ta-lo določila: Družbenik Vid Mazi donaša 
v družbo kot stvarno vlogo dve trgovinski polici, 
prodajalno mizo in skrinjo s predali za moko; nanjo 
se mu je sporazumno priznal delež 1000 Din. 

L j u b i j a n a, dne 16. januarja 1928. 

69. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Stane Derganc, družba z. o. z. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 

tvornica oljnatih barv, pokostev (firnežev), lakov in 
'kileja. 

Družbena pogodba z dne 4. januarja 1928., 
št. 6380. 

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 20.000 Din ter je v goto

vini popolnoma vplačana. 
Poslovodja: Stane Derganc, trgovec v Ljubljani, 

Komenskoga ulica št. 16. 
Poslovodstvo sestoji iz enega ali več poslovodij, 

kakor to določijo družbeniki. 
• V družbeni pogodbi so je postavil za poslovodjo 

družbenik Stane-Derganc, ki more 'biti poslovodja le 
to)iko čaea, đokler je družbenik. 

• Družbo zastopa posamezni poslovodja samo
stojno. 

Firma se podpisuje tako, da postavlja pod njeno 
besedilo, ki je lahko natisnjeno, napisano ali s štam-
pilijo odtisnjeno, poslovodja, samostojno svojeročno 
svoj znak. 

L j u b l j a n a , dne 16. januarja 1928. 

. Л -~~:.ЉЕ2.-Ш*£\-Л^.. .;£&*№[. '- .iîzLlÔTOaSAïBiwdHAi*,' lirjfli 



12. 81 Letnik X. 

70. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Pleto», Tovarna pletenin, družba 

z o . •/.. 
Obratni predmet: Družba izdeluje navadne in 

tkane, pletenino (trikotaže) na tvomiški način, na 
stanu delano blago, tvomiški barva in apretira na
vadne in na stanu tkane predmete kakor tudi tka
nine in prejo, trguje s temi in tudi s tujimi tekstil
nimi izddki, ustanavlja prodajne zaloge v kraljevini 
Srbov, Hrvatov in Slovencev ter pridobiva in jem
lje, da dosczai ta namen, nepremičnine v zakup, od
nosno v rabo. — Družba sme ustanavljati podruž
nice y kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev ter 
se sme udeleževati pri enakih podjetjih in uvažati 
stroje te stroke. 

Družbena pogodba, z dno 21. decembra 1927.. 
št. 634G. 

Družba je ustanovljena za nedoločen ča.s. 
Osnovna glavnica znaša 240.000 Din ter je v go

tovini popolnoma vplačana. 
Poslovodji: Anton Koritnik, hišni posestnik in 

trgovski družbenik v Ljubljani, hotel «Slon», bi 
Georg Vogt, industrijec v Ljubljani, Emonska cesta 
št, 9. 
^ Poslovodstvo sestoji iz dveh poslovodij, ki ju 
imenuje občni zbor talko, da je vedno postavljen za 
poslovodjo e<n zastopnik finn e «Hedžet & Koritnik», 
ki ga predlaga ta»firma; drugi poslovodja pa je za
stopnik družbenika Georga Vögta, ki ga ta'pred
laga v izvolitev. _ v družbeni pogodbi sta se 
postavila za poslovodji: Anton Koritnik kot poslo
vodja, ki ga je predlagala firma «Hcdžet & Korit
nik». in družbenik Georg Vogt. 

Družbo zastopata na. zunaj poslovodji kolek
tivno. 

Firma se podpisuje tako, da postavljata pod 
njeno po komerkoli napisano, natisnjeno ali s štam-
Pilijo odtisnjeno besedilo oba poslovodji kolektivno 
vsak svojeročno svoje znamenje. 

L j u b 1 j a n a, dne 11. januarja 1928. 

71. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Proja», velepražarna kave, mlin 

za disaye, tovarna kemičnih proizvodov, družba 
•/. o. z. 

Obratni predmet: Družba izdeluje žitno kavo in 
drugo kavne nadomestke, praži Amato kavo, melje 
in paketira dišave, izdeluje kemijske proizvode, vse 
to pod znamko «Proja», in trguje z vsemi temi iz
delki. 

Družbena pogodba z dne 5. decembra 1927., 
št. 11.586, in njona izpirememba z dne 2. ianuao-ia 
1928. . 

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
. Osnovna glavnica znaša 20.000 Din ter je v goto

vini poginoma vplačana. 
Poslovodji: Valentin Vrlninc, trgovinski poslo

vodja v Ljubljani, Glince, Tržaška cesta št. 10, in 
Franjo Vilhar, ravnatelj Zadružne banke v Ljub
ljani. 

Družbo zastopata kolektivno po dva poslovodji, 
ki podpisujeta za firmo tako, da pristavljata njene
mu napisanemu, s pečatnikom odtisnjenemu ali na
tisnjenemu besedilu svoja, podpisa. 

L j u b 1 j a n a, dne 11. januarja 1928. 

72. Sedež podružnice: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Sana», tvornica čokolade, dniž-

ba •/. o. z., podružnica Ljubljana. 
Sedež glavnega podjetja: Hoče (pri Mariboru). 
Obratni predmet: Dražba izdeluje čokolado, ka

kao, bonbone, k andate in vse proizvode, spadajoče 
v to stroko, kupuje in prodaja za to potrebne, siro
vine, polizdelke in narejene izdelke na debelo. 

Družbena pogodba z dne 3. decembra 1922. in 
njena izpremomba z dne 7. januarja 1925. 
. Osnovna glavnica znaša 1,550.000 Din ter je v 

gotovini popolnoma vplačana. 
"Poslovodja: dr. Ferdo Müller, odvetnik v Mari-

bom. 
Firma se podpisuje tako, da pristavlja poslovodja 

njenemu natisnjenemu, žigosanemu ali napisanemu 
besedihi svoj podpis. 

Razglasi se izvršujejo z objavo v «Jugoslovan
skem Lloydu» v Zagrebu. 

L j u b l j a n a , dne 11. januarja 1928. 

H. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i pri n a s t o p n i h f i r m a h : 

73. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ig. Kleinmayr & Fed. Bamberg, 

družba z o. z.: 
Izbrisal se je prokurist Herman Hrovat. 
L j u b 1 j a n a, dne 11. januarja 1928. 

74. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Kranjske deželne elektrarne: 
Izbrisala sta se prokurista dr. Ivan Šusteršič in 

dr. Evgen Lampe. 
Samostojna produira je podeljena drju. Marku 

Natlačenu in drju. Juru AdJešiču, ki podpisujeta po
samič firmo tako, da postavlja eden izmed njiju 
natisnjeni ali napisani firmi svoje ime. 

L j u b l j a n a , dne 16. januarja 1928. 

75. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Kranjska industrijska družba: 
Vpisala sta se upravna svetnika Vincent Ardis-

sone, generalni direktor družbe «Uva», in Francesco 
Dandolo Rc'bua — oba v Genovi; izbrisal pa se je 
upravni svetnik Gustavo Schütz, ker je umrl in ker 
mu je potekla funkcijska doba. 

L j u b 1 j a n a, dne 23. januarja 1928. 

76. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Svetla», d. d. za žarnice, elek

trotehniko in avtomaterijal v Ljubljani: 
Po sklepu občnega zbora z dne 22. novembra 

1#27. se je družba razdružila ter je prešla v likvi
dacijo. 

Likvidatorja: Fran Gogala in Božidar Sartory, 
bančna uradnika v Ljubljani. 

Besedilo likvidacijske firme: «Svetla», d. d. za 
žarnice, elektrotehniko in avtomaterijal v Ljubljani 
v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorja podpisujeta likvidacij
sko firmo skupno. 

L j u b l j a n a , dne 9. januarja 1928. 

77. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Tekstilbazar», dražba z o. z.: 
Izbrisal se je poslovodja Ivan Bencina; vpisal 

pa se je novi poslovodja Fran Ramovš/ upravni 
svetnik Slovenske banke v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 11. januarja 1928. 

78. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo finne: Zavod za impregniranje lesa, d. iS. 

v Ljubljani: 
Po sklepu občnega zbora z dne 22. novembra 

1927. se je družba razdružila ter je prešla v likvida
cijo. 

Likvidatorja: Kristjan Dietz, bančni podravna-
telj, in Ciril Golmajer, bančni uradnik — oba v 
Ljubljani. 
. Besedilo likvidacijske firme: Zavod za impregni

ranje lesa, d. d. v Ljubljani v likvidaciji. 
Podpis firme: Likvidatorja podpisujeta likvida

cijsko finno skupno. 
L j u b 1 j a n a, dne 9. januarja 1928. 

79. Sedež: Ljutomer. 
Besedilo firme: «Eksim», eksportna in importila 

družba z o. z. v Ljutomeru: 
Po sklepu dražbenikov z dne 26.. decembra 1927. 

se je družba razdružila ter je prešla v likvidacijo. 
Besedilo likvidacijske firme: «Eksim», eksportna 

in importna dražba z o. z. v Ljutomeru vi likvi
daciji. 

Likvidatorja: Viktor Kukovec, tvoniičar v Ljuto
meru, in Ludovik Mohorič, prej trgovec v Ljuto
meru, sedaj uradnik v Maribora, Aleksandrova ulica 
št. 74 — oba dosedanja družbena' poslovodji. 

Likvidatorja podpisujeta likvidacijsko firmo veak 
zase. 

M'a r i b o r,' dne 19. januarja 1928. 

80. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Mariborska mehanična tkalnica 

in apretura Doctor in drag v Mariboru, S. H. S.: 
Po sklepu okrajnega sodišča v Mariboru z dne 

7. januarja 1928., V I 11/27—4, se je izbrisala za
znamba začasne odredbe, vpisana dne 9. novembra 
1927. 

M a r i b o r , dne 12. januarja 1928. 

81. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Mariborska mehanična tkalnica 

in apretura Doctor in drug v Mariboru, S. H. S.: 
Izbrisala se je pravica, da sme Olga Doctor za

stopati in podpisovati firmo. 
M a r i b o r, dne 19. januarja 1928. 

82. Sedež: Maribor. 
Besedilo finne: Mariborska mehanična tkalnica 

in apretura Doctor in drug v Mariboru, S. H. S.: 
Izbrisal se je družbenik Edvard Doctor, ker je 

umrl. 

Sedanji edini imetnik dr. Arnošt Zucker pod
pisuje firmo tako, da pristavlja njenemu napisane
mu, odtisnjenemu ali natisnjenemu besedilu svoje
ročno svoje hnc. 

Zaznamba, da je družbenik Edvard Doctor dne 
23. junija 1926. umrl, in označba javne trgovske 
družbe sta se izbrisali. 

M a r i b o r , dne 30. januarja 1928. 

83. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Umetniško - tiskarski zavod 

«Ažbe», družba z o. z.: 
Dražba sloni odslej na družbeni pogodbi z dne 

10. marca 1924., posi. št. 511, izpremenjeni v §§ 7., 
13., 15. in 17. po sklepu, družbenikov z notarskim 
pismom z dne 9. januarja 1928., posi. št. 4377. 

Izbrisal se je poslovodja Emil Jakhel. 
M a r i b o r , dne 12.januarja 1928. 

84. Sedež: Rogaška Slatina. 
Besedilo firme: Državno zdravilišče Rogaška Sla

tina, upravljano po deželni vladi za Slovenijo, pu-
verjeništvu za javna dela: 

Besedilo finne odslej: Zdravilišče Rogaška Sla
tina, trgovina s kislo "vodo, upravljano po oblastnem 
odbora mariborske oblasti v Maribora. 

Imetnica: Mariborska oblast v Mariboru. 
Osebe, ki so upravičene,, podpisovati za firmo, in 

način podpisovanja: Ravnatelj dr, Franjo Šter in 
knjigovodja Franjo Bratuž, ki podpisujeta za finno 
skupno tako, da postavljata pod zđraviiišcno štam-
piljko ali pa tudi pod napisano besedilo firme svoja 
podpisa. 

Pravica Franja Herga in Josipa Zemljica, pod
pisovati finno, je s tem prestala. 

C e l j e , dne 11. januarja 1928. 

85. Sedež: Trbovlje. 
Besedilo firme: Gradbeno podjetje graditelja 

Ročak & Ciuha, družba z omejeno zavezo: 
Besedilo firme odsJej: Gradbeno podjetje gradi

telj Ročak & Comp., družba z omejeno zavezo. 
Izbrisal se je poslovodja Josip Ciuha. 
Družbo zastopa, poslovodja Rudolf Ročak ali pa 

postavljeni prokurist. 
Firma se podpisuje tako, da postavlja pod njeno 

po komerkoli napisano, natisnjeno ali štampiljirano 
besedilo svoj podpis poslovodja Rudolf Ročak sam. 
Namesto poslovodje podpisuje lahko prdkuriet s pri-
stavkom «p. p.». 

C e l j e , dne 11. januarja 1928. 

III. I z b r i s a l a se j e n a s t o p n a f i r m a : 
86. Sedež: Ljubljana. 

Besedilo firme: M. Ambrožič in drug: 
Ker se je obrat opustil. 
L j u b l j a n a , dne 16. januarja 1928. 

272 Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l e s o se n a s t o p n e z a d r u g e : 

87. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Stavbna zadruga «Lastni dom» 

v Mariboru, registrovana zadruga z omejeno za
vezo. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše
vati gospodarske koristi članov; zato jim. oskrbuje 
potrebne prostore za stanovanske, gostilniške, ka
varniške in pisarniške svrhe kakor tudi za pro
svetne in družabne prireditve. V ta namen gradi, 
nakupuje ali jemlje v najem zemljišča ali stavbo ter 
oddaja članom prostore v njih. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 9. januarja 
1928. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi deleži in pa z 
njih enkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z nabitkoni na zadružni 
deski. 

Načelništvo sestoji iz šestih' zadružnikov; člani 
načelništva so: dr. Alfonz Wankmüller, višji mestni 
zdravnik (načelnik), dr. Alojzij Juvan, odvetnik, 
Franjo Žebot, narodni poslanec, Jože Bario, magi
s t r a l i svetnik, Jože Stabej, oblastni poslanec, in 
Franjo Hrastelj, oblastni poslanec — vsi v Mari
boru; 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Finno podpisujeta skupno po dva člana načel

ništva tako, da pristavljata njenemu po komerkoli 
napisanemu ali natisnjenemu besedilu evojeročno 
svoja podpisa. 

M a r i b o r , dne 19. januarja 1928. 

$ 7 
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88. Sedež: Mežica, 
Besedilo firme: «Skupni dom», registro-vana za

druga z omejeno zavezo v Mežici. 
Obratni predmet: Zadruga pospešuje gospodarske 

koristi članstva; zato skupno nakupuje, prideluje, 
izdeluje, izboljšuje, upravlja, uporablja in razdeluje 
predmete, potrebne za človeško življenje in delo
vanje, ter zavaruje vse člane in njih nepreskrbljeno 
potomstvo zoper vsakovrstne nezgode in neprilike, 
v katerih je treba družabne pomoči. To zavarovanje 
daje zadruga v razmerju svoje gospodarske moči 
proti potrebam članstva, ne glede na kapital, ki so 
ga vložili posamezni člani. Zadruga nadalje usta
navlja skladišča, prodajalnice, brezalkoholne go
stilne in kavarne, podjetja raznih obrtov, nakupuje 
in upravlja zemljišča vseh kultur, poslopja vseh vrst 
itd., nakupuje in zazidava stavbišča, bodisi z malimi 
hišami, ki jih izroča v posest članom, bodisi z večjimi 
stavbami, ki jih potrebuje v lastne namene, ali pa daje 
njih dele članom v najem kot prenočišča, samska in 
družinska stanovanja ali obrtovališča; ustanavlja in 
upravlja bolnice, hiralnice, okrevališča, kopališča, 
konvikte za invalide in upokojence, oskrbovališča 
za vajence in šolske učence, oskrbovališča in biva
lišča za otroke in dojenčke, v prvi vrsti za sirote 
po Slanih: ustanavlja vzgajališča in podjetja za iz
obrazbo in razvedrilo, telovadbo in sport, za pre
davanja s skioptičnimi slikami in za kinematograf
ske predstave; daje članom nasvete in pravno pomoč 
v stvareh socialnega zavarovanja in zaščite kakor 
tudi v strokovnih stvareh vseh vrst; sprejema hra
nilne vloge in vloge na tekoči račun ter daje članom j 
predjeme ali posojila. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 1. januarja 1928. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z objavo v listih, ki jih 

določi zadružna federacija «Skupni dom». 
Načelništvo sestoji iz petih do osmih zadružni

kov; člani načelništva so: Franc Čop, rudar v Žer
javu (načelnik): Franc Trebovc, rudar in posestnik 
v Mušeniku: Ivan Mavc, rudar v Heleni; Franjo 
Juvan, rudar v Mušeniiku; Filip Grabner, rudar v 
Mušeniku; Vinko Möderndorfer, zasebnik v Mežici 

Pravico, zastopati zadrugo, imata, po dva člana 
načelništva. / 

Firmo podpisujeta skupno po dva člana načel
ništva tako. da postavljata pod njeno s štampilijo 
odtisnjeno ali pa napisano besedilo svojeročno svoji 
imeni. 

M a r i b o r , dne 12. januarja 1928. 

89. Sedež: Sava-Jesenice. 
Besedilo firme: Klavnica za Gorenjsko, registri

rana zadruga z omejeno zavezo na Savi-Jesenicah. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše

vati gospodarske koristi svojih članov; zato ustanav
lja in vodi zanje zadružne klavnice, prekajevalnice, 
mesarstva, mesnice, prodajalnice mesa, masti, sla
nine in vsega, kar potrebuje družina zase, ustanav
lja zadružne delikatesne prodajalnice, gostilne, re
stavracije, kavarne, vinotoče in izkuhe. Kapitale, 
potrebne za to, preskrbuje z deleži članov, sme pa 
tudi sprejemati hranilne vloge na knjižice. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 4. decembra 
1927. 

Opravilni delež znaša 100 Din ter se mora pla
čati takoj ali pa v mesečnih obrokih po 10 Din. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele
žem in pa z njega enkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z oznanili, nabitimi v za
družni pisarni, z okrožnico ali pa z objavo v za
družnem glasilu. 

Načelništvo sestoji iz načelnika in štirih zadruž
nikov; člani načelništva so: Jurij Jeram, strojevodja 
pri Kranjski industrijski družbi na Javorniku št. 90 
(načelnik); Franjo Zupančič, strokovni učitelj na 
Jesenicah; Filip Rotar, uradnik okrožnega urada za 
zavarovanje delavcev na Jesenicah-Savi št. 100; 
Anton Zugwitz, nadzornik Konsumnega društva za 
Slovenijo na Savi št. 107; Matevž Ferčelj, prvi dela
vec pri Kranjski industrijski družbi na Savi. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Njene listine so veljavno izdane in za zadrugo ob
vezne, če sta jih podpisala načelnik ali, če je ta od
stopil ali je zadržan, podnačelnik in en član načel
ništva pod zadružno firmo, ki je lahko napisana, na
tisnjena ali s pečatnikom odtisnjena. 

L j u b l j a n a , dne 17.januarja 1928. 

90. Sedež: Sava-Jesenice. 
Besedilo firme: Stan in dom, občekoristna stavb

na in kreditna registrirana zadruga z omejeno za
vezo za Gorenjsko, Sava-Jesenice. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen 
1.) zbirati člane, ki hočejo s skupno pomočjo in 

s podporo občin, države, dežele in podobnih čini-
teljcv graditi zadružna stanovanja, ki se bodo odda
jala potrebnim članom po posebnem pravilniku; 

2.) pomagati članom, da pridobe po možnosti 
svoj dom. 

Način zadružne pomoči se še določi s posebnim 
pravilnikom. 

Za dosego svojega namena hoče zbirati zadruga 
denar: 
a) z deleži članov; 
b) s hranilnimi vlogami članov ali nečlanov, z iz-

posojili od posameznikov, denarnih zavodov, raz
nih korporacij, občin, države, dežele itd.; 

c) s subvencijami ali darili. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 18. decembra 

1927. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega petkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z nabitkom v zadružni pi

sarni, z okrožnico ali pa z objavo v zadružnem 
glasilu. 

Načelništvo sestoji iz predsednika in štirih od
bornikov; člani načelništva so: Anton Zugwitz, 
okrožni nadzornik Konsumnega društva za Slovenijo 
na Savi št. 107 (predsednik); Franjo Zupančič, stro
kovni učitelj na Jesenicah; MaTtin Jeram, stroje
vodja pri Kranjski industrijski družbi na ßavi št. 38: 
Jože Žagar, tvorniški delavec pri Kranjski industrij
ski družbi na Javorniku; Franc Mohorič, tvorniški 
delavec pri Kranjski industrijski družbi na Savi. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Njene listine so veljavno izdane in za zadrugo ob
vezne, če sta jih podpisala predsednik ali, če je ta 
zadržan, podpredsednik in en član načelništva pod 
zadružno firmo, ki je lahko napisana, natisnjena ali 
s štampilijo odtisnjena. 

L j u b l j a n a , dne 17. januarja 1928. 

II. V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

91. Hranilnica in posojilnica v Dobovi, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva so izstopili Ivan Ogorelc, Marko 
Urek in Jože Cvetkovič; v načelništvo pa so vsto
pili Jože .Glogušek, posestnik v Mihalovcu št. 24. 
Miha Ogorelc, posestnik v Velikem Obrežu št. 74. 
in Martin Kežman, posestnik v Selih št. 22. 

Za7namenovalo se je, da je dosedanji član načel
ništva Jože Kežman izvoljen za načelnikovega na
mestnika. 

C e l j e , dne 18. januarja 1928. 

92. Kmečka hranilnica in posojilnica v Grižah, re
gistrovana- zadruga z neomejeno zavezo: 

Vpisala se je izprememba zadružnih pravil v 
§§ 6. in 10., .sklenjena na občnem zboru z dne 
з'. aprila 1927. 

C e l j e , dne 18. januarja 1928. 

93. Živinorejska zadruga na Homcu, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva sta izstopila Fran Benda in Fran 
Svetec; v načelništvo pa sta vstopila Viktor Rode, 
posestnik v Smarci št. 35, in Anton Šuštar, posestnik 
v Preserjih št. 16. 

L j u b i j a n a , ' d n e 17. januarja 1928. 

94. Kmečka hranilnica in posojilnica pri Sv. Lov
rencu na Pohorju, registrovana zadruga) z ne
omejeno zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Va
lentin Pečovnik, Alfonz Pernat, Viktor Pregelj in 
Franc Skačej; vpisali pa so se novoizvoljeni člani 
načelništva Janez Pečovnik, posestnik na Rdečem 
bregu, Franc Hrastnik, Franc Vaner in Štefan Ska
čej — vsi trije posestniki pri Sv. Lovrencu. 

M a r i b o r , dne 26. januarja 1928. 

95. Mlekarska zadruga v Sv. Miklavžu pri Laškem, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Vpisala se je izprememba zadružnih pravil v 
§§ 29., 36. in 40., št. 8, sklenjena na občnem zboru 
z dne 26. decembra 1927. 

C e l j e , dne 18. januarja 1928. 

96. Mlekarska zadruga v Smarci, registrovana za
druga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Franc Benda; v načel
ništvo pa je vstopil na novo Miha Koželj, posestnik 
v Smarci št. 32. 

L j u b l j a n a , dne 17. januarja 1928. 

načel-
v Je-

97. Kmečka hranilnica in posojilnica v Šmarju pri 
Jelšah, registrovana zadruga z neomejeno za
vezo: 

Iz načelništva je izstopil Jakob Jecl; v 
ništvo pa je vstopil Franc Zidar, posestnik 
šovcu št. 3. 

C e l j e , dne 11.januarja 1928. 

98. šaleška posojilnica in štedilnica v Velenju, re
gistrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva so izstopili dr. Jakob Pirnat, Jurij 
Rajšter, Alojzij Velikonja in Anton Rotnik; v načel
ništvo pa so vstopili Vinko Stopar, šolski upravitelj 
v Velenju, kot načelnik, Karel Šilih, posestnik v 
Podkraju, Josip Novinšek, posestnik v Stari vasi in 
Vinko Grebenšek, čevljarski mojster v Velenju. 

Dosedanja zadružna pravila so se docela nado
mestila z zadružnimi pravili, sprejetimi na občnem 
zboTU z dne 8. julija 1926. 

Obratni predmet odslej: Po vzajemnem kreditu 
pomagati članom pri gospodarstvu in obrtu s poso
jili za primerno nizke obresti. V postranskem poslo
vanju sme zadruga po Raiffeisnovih načelih tudi 
preskrbovati članom skupno nakupovanje kmetijskih 
potrebščin in skupno prodajanje kmetijskih pri
delkov. 

Zadružni okoiiš je omejen na sodni okraj šo-
štanjski. » 

Zadružni delež znaša 10 Din tor se mora plačati 
v gotovini ob pristopu. 

Svoje sklepe razglaša načelništvo po potrebi z 
oznanili, nabitimi v UTadu. 

Vabilo na občni zbor so mora vselej najmanj 
osem dni prej razglasiti v «Zadrugi» ali pa v. časo
pisu, ki ga za to določi načelništvo. 

Načelništvo sestoji iz načelnika, njegovega na
mestnika in štirih članov. 

Zadrugo zastopa načelništvo. 
Podpis firme: Pod besedilom firme, ki je lahko 

napisano ali s pečatnikom odtisnjeno, se podpisujeta 
po dva člana načelništva. 

C e 1 j e, dne 11. januarja 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
3 0 , 

Tarifna obvestila.* 
Državne železnice kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev. Italijanske državne železnice. Avstrijske 
zvezne železnice, češkoslovaške državne železnice. 

Vozninski stavki za kislo južno sadje (agrumi) 
in vino. 

Z veljavnostjo od dne 6. januarja 1928. do pre
klica, najdlje pa do dne 31. decembra 1928., se 
računijo za prevoz kislega južnega sadja (t. j . za 
pomaranče, citrone, mandarinke, bergamotke, limo
ne) in vino v sodih ali kotelnih vozovih od Trsta 
(Trieste), odnosno Reke (Fiume), do spodaj navede
nih postaj naslednji vozninski stavki v češkoslova
ških vinarjih za 100 kg: 

Severni del, tabela A. 
Kislo 

^ Do južno Vino 
>S postaj z nazivom sadje 
M lOt 

II Adamov 697 563 
II Blansko 745 603 
II Bludov 1340 1064 
II Bohumin C. S. D 1449 1149 
II Bohumin C. S. D. (Prehod) . . . 1449 108Ó 
II Brno 585 473 
П Bfeclav 140 116 
V Budny dolni nadraži . . . . . 1713 1354 

•II Bučovice 796 643 
П Bzenec 480 387 
H Bzenec-Moravsky Pisek . . . . 450 364 
П Černožice 1715 1364 
II Červenka 1136 907 
V Češka Lipa mëstské nadraži . . . 2350 1833 
II Ceskâ Tfebovâ И88 947 
V Ceské Budëjovice 527 427 
II Öesky Tčšin 1541 1221 
П Cesky Tešin stâtni hranice . • • 1541 1154 
V Dečin dolni nadraži 2508 1875 
V Dečin dolni nadraži 2508 1772 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 20. januarja 1928., št. 14/П. 
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Kislo 
Š Do južno Vino 
*? postaj z nazivom sadjo 
œ l O t 
m Dolni Kounice - . . . 458 370 

П Dvûr Krâlové n . L 1830 1441 
V Falknov nad Ohfi 2234 1746 
П Frydek-Mistek 1372 1089 
П FryStât 1541 1221 
П Fryvaldov-Gräfenberg 1657 1310 
II Hanušovice 1483 1177 
II Hodonin 310 251 
II Holešov 810 653 
V HoražcTovice 1066 852 
II Horni Heršpice 564 455 
П Hradec Krâlové 1598 1265 
П Hranice 1040 833 
II Hranice mesto 1066 852 
II Hrušov ' . • 1411 Ш 9 

III Hruâovany n. J.-Šanov 186 153 
II Hrusovany u Brna 458 370 
II Hustopeče u Brna 337 274 
V Cheb Č. S. D ' . . . . 2061 1616 
V Cheb C. S. D. (Prehod) 2061 1527 
V Chomütov hlavni nadraži . . . . 2176 1702 
II Chropynë 907 727 
V Chvaly-Pocernice 1713 1354 
V Jihlava hlavni nadraži . . . . . 1390 1106 
V Jihlava mëstské nadraži . . . . 1390 1100 
V Jindfichüv Hradec 970 778 
V Karlovy Vary dolni nadraži . . . 2351 1833 
V Karlovy Vary horni nadraži . . . 2351 1833 
II Karvinna hlavni nadraži . . . . 1 5 9 8 1265 
V Kaznëjov 1598 1265 
У Kolin 1946 1530 
Il Krâlovo Pole . .* 634 512 
II Krasno nad Bečvou 1054 843 
II KrnovČ. S.D 1598 1265 
II Krnov.C.S.D. (Prehod) . . . .1598 1195 
П Kromefiž 810 653 
II Kyjov 592 478 
II LanSkroun 1310 1041 
П Lefcovice 914 734 
II' Libava 1946 1530 
U Libava (Prehod) 1946 1445 
V Liberi dolni nadraži 1659 1310 
II Lipnik nad Bečvou • 958 769 
II Mezilesi v Kladsku 1542 1221 
II Mezilesi v Kladsku (Prehod) . . . 1542 1154 
II Mezimesti O.S. D 1887 1485 
П Mezimësti Č. S. D. (Prehod) . . . 1887 .1263 
П Mikulov na Morave . . . . . . 323 261 

HI Miroslav 288 234 
П Modrice • 536 431 
П Moravska Ostrava-Privoz . . . . 1398 1110 

TV Moravske Budčjovice 480 388 
II Moravsky Krumlov 388 312 
II Nachod 1715 1354 
V Neratovico 1830 1441 
II Nezainyslice 945 758 

IV Okfisky 697 563 
II Oloniouc hlavni nadraži . . . . 1003 803 
II Olomouc-Hodolany 1017 812 
U Olomouc mesto 1041 833 
H Opava vychodni nadraži . . . . 1542 1221 
П Opava zapadni nadraži 1542 1221 
П Opava "zapadni nadraži (Prehod) . 1542 1154 
II Orlova hlavni nadraži 1449 1149 
II Ostromëf1 . : — 1441 
II Ostromër1 2 2 9 3 —' 
II Pardubice 1 — 1220 
V Pardubice1 2119 — 
II Petroviče u Bohumina 1542 1220 
II Petroviče u Bohumina statni hranice 1542 1154 
V Pisen 1424 1129 
II Póstrelmov 1327 1055 
V Praha Denisovo nadraži . . . . 1715 1354 
V P r a h a Masarykovo nadraži . . . 1715 1354 
V P r a h a Wilsonovo nadraži . . . . 1598 1265 
П Prerov 863 695 
V Pribram 1271 1011 
II Prostëjov hlavni nadraži . . . . 1060 847 
П Rymafov . . .' 1483 1177 
V Sedlec-Kutnâ Hora 1887 1485 
I Skalica na Slovensku 675 545 

П Skalice-Boskovice 856 689 
V Slany 1887 1485 

HI Slavkov u Brna 754 608 
V Smichov 1598 1265 
H Staré Mësto-Uherskê Hradište . . 543 438 

1 Za pošiljanje kislega južnega sadja služi proga: 
Piedicollc-Jesenice-Rosenbach-Horni Dvorište stat
ni hranice, za vina pa proga: Postumia-Spielfeld-
Strass-Breclav statni hranice. ••'"» 

Kislo 
& Do južno Vino 
>3 postaj z nazivom sadje. 
» ' 101 

П Svinov-Vitkovice 1360 1080 
П Svitavy 1080 862 
II Stëpânov . 1067 852 
U Šternberk 1097 877 
II gumperk 1369 1091 
V T&plice-Sanov 2293 1790 

IV Tfebic 782 632 
H Tfebovice v Čechach 1225 975 
V T r u t n o v 1 2582 2005 
V Turnov 2235 1746 
II Uherské HradiStë . . . i . . . 570 462 
II Uhersky Brod 690 558 
II Uhersky Ostroh 536 432 
U Unčov 1200 956 
V Usti nad Labern 2293 1790 
V Usti nad Labem mesto 2293 1790 
II Usti nad Orlici 1258 1001 
H Usti nad Orlici mesto 1251 996 
II Valašske Meziriči 1041 833 

Ш Velké Meziriči . . 945 758 
II Vyskov na Morave 856 689 
II Zabrdovice 606 489 
Ц Zabreh na Morave . . . . . . 1291 1U26 

Ш Zastâvka u Brna 612 4»5 
П Zita 890 725 

IV Znojmo 203 166 
V Žatec hlavni nadraži 2061 1616 
V Žatec mesto 2061 1616 
II Zidenice 599 484 
II Židlochovice 480. 388 

Navedeni vozninski stavki se uporabljajo za po
šiljke kislega južnega sadja in vina od Trsta (Trie
ste) in Reke (Fiume), ne glede na to, ali je prispelo 
blago po železnici, z ladjo ali pa se je pripeljalo na 
cestnih vozovih, če ni predpisano v tovornem listu 
kaj drugega. Za drugačen predpis v tovornem listu 
se smatra predpis druge italijanske obmejne pre
hodne postaje, ne pa one, ki je predpisana v kaži
potu za blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko 
(Fiume), Puüjcm (Pola) in; Rovinjem (Rovigno 
d: Istria) in republiko Češkoslovaško (izvzemši pota, 
navedena v tem obvestilu). 

Delne irankaturc so dopuščene samo do češko-
slovaško-avstrijske državne meje in od nje ter mo
rajo biti navedene v izvestni vsoti, ki jo je treba 
navesti v tovornem listu v izvestni vsoti in v češko
slovaški valuti. 

Južni del, tabela B. 

Od 
Trsta Reke 

(Trieste) (Fiume) 

0 Kislo Kislo 
Si južno Vino južno Vino 
*g sadje sadje 
M 10 t 10 t 

I 4944 4603 4944 4603 
II 5392 5050 5392 5050 

III 5392 5050 5392 5050 
IV 5504 5162 5504 5162 

V 4367 5570 4807 5839 , 
Ti vozninski stavki se uporabljajo s kartiranjem 

pri pošiljkah, ki se predado v prevoz kot sporo
vozno blago in za katere se mora plačati voznina za 
najmanj 10.000 k g po tovornem listu in vagonu. 

Če so predado v prevoz pošiljke, pri katerih je 
v tovornem listu predpisano, da se morajo odpraviti 
po tarifi za blagovni promet med Trs tom (Trieste), 
Reko (Fiume), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno 
d 'Is tr ia) in republiko Češkoslovaško, a tovornemu 
listu ni pridodano potrdilo o prekomorskem izvoru, 
je treba vzeti ob računanju voznine zgoraj navedene 
vozninske stavke, če so ti določeni v tem tarifnem 
obvestilu za namembno postajo. 

Kolikor niso določeni v tem tarifnem obvestilu 
odstopki, veljajo za pošiljke, ki se odpravljajo po 
zgoraj navedenih vozninskih stavkih, reglementarne 
in tarifne odredbe za blagovni promet med Trstom 
(Trieste), Reko (Fiume), Puljem (Pola) in Rovinjem 
(Rovigno d ' I s t r ia) in republiko Češkoslovaško. 

Ti vozninski stavki ne veljajo, če se dotovori 
drugo blago. 

Tečajni dodatki in odbitki, ki se uporabljajo po-
sebo za vsalk primer, se objavijo posebe. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu. 
d n e 28. decembra 1927.; G. D. br. 82.277/27. 

Državne železnice kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev. Avstrijske zvezne železnice. Italijanske 

državne železnice. 
Vozninski stavki za kislo južno sadje (agrumi) 

in vino. 
Z veljavnostjo od dne 6. januarja 1928. d o pre

klica, najdlje pa do dne- 31. decembra 1928., ве 
računijo za prevoz kislega južnega sadja (t. j . za 
pomaranče, citrone, mandarinke, bergamotke, limo
ne) in vino v sodih ali kotelnih vozovih od Trs ta 
(Trieste), odnosno Reke (Fiume), do spodaj navede
nih postaj naslednji vozninski stavki v avstrijskih 
groših za 100 kg: 

1 Za pošiljanje kislega južnega sadja služi proga: 
Piedicolle-Jesenice-Rosenbach-Horni Dvorište stat
ni hranice. 

Do postaj z nazivom 

Graz Hauptbahnhof 

Innsbruck Hauptbahnhòf . . . . 
Klagenfurt Hauptbahnhol' . . . 
Klagenfurt Rudolfstrasse . . . 

Linz Frachtenbahnhof 

St. Polten Bundesbahnhof . . . 
Villach Bundesbahnhof . . . . 
Villach Hauptbahnhof . . . . 
Wiener Neustadt Hauptbahnhof . 
Wien Grossmarkthalle . . . . 
Wien Hauptzollamt 

Wien Ostbahnhof 
Wien Südbahn Favoritenplatz . 
Wien Südbahn Matzleinsdorf . 
Atzgersdorf-Mauer 
Baden Frachtenbahnhof . . . 
Brück a. d. Mur Frachtenbahnhof 
Brunn-Maria Emzersdorf . . . 

Fe'Iixdorf 
Gloggnitz 

Heiligenstadt . . . ) - . . 

Klein NeusiedJ 

Kufstein 

Marein-St. Lorenzen . . . . 

Neunkirchen Südbahnhof . . . 
Nussdorf 

Pottendorf-Landegig . . . . 

Villach Bundesbahnhof . . . 
Villach Hauptbalmhof . . . 

Wiener Neustadt Hauptbalmhof 
Wien Franz Josef-Bahnhof . . 

Wien Nordbahnhof . . . . . 
Wien Nordwestbahnhof . . . 
Wien Ostbahnhof 
Wien Südbahn Favoritenplatz . 
Wien Südbahn Matzleinsdorf . 

Od 
Trsta Reke 

(Trieste) (Fiume) 
871 
441 
911 
673 
245 
248 
550 
741 
510 
814 
159 
160 
790 
908 
908 
916 
908 
854 
854 
774 
742 
455 
758 
726 
710 
661 
361 
869 
856 
774 
486 
881 
843 
853 
758 
470 
322 
677 
856 
828 
726 
353 
697 
532 
276 
932 
195 
196 
726 
710 
861 
836 
836 
851 

, 828 
774 
774 
830 

1015 
441 
911 
825 
329 
332 
5oO 
825 
667 
898 
310 
314 
790 
908 
908 
916 
908 
854 
854 
774 
742 
455 
758 
726 
710 
661 
361 
869 
856 
774 
486 
881 
843 
953 
758 
470 
322 
677 
856 
828 
726 
353 
805 
532 
379 
932 
295 
300 
726 
710 
861 
836 
836 
851 
828 
747 
747 
830 

Ti vozninski stavki se uporabljajo s kartiranjem 
pri pošiljkah, ki se predado v prevoz kot sporo
vozno blago in za katere se mora plačati voznina za 
najmanj 10.000 kg po tovornem listu in vagonu. 

Navedeni vozninski stavki se uporabljajo za po
šiljke kislega južnega sadja in vina od Trsta (Trie
ste) in Reke (Fiume), ne glede na to, ali je prispelo 
blago po železnici, z ladjo ali pa se je pripeljalo na 
cestnih vozovih, če ni predpisano v tovornem lifltu 
kaj drugega. Za drugačen predpis v tovornem listu 
se smatra predpis druge italijanske obmejne pre
hodne postaje, ne pa one, ki je predpisana v kaži
potu' za blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko 
(Fiume), Pujjem (Pola) in. Rovinjem (Rovigno 
d'Istria) in republiko Avstrijo. 

Delne frankature do državne meje in od nje niso 
dopuščene. Vendar pa so dopuščene delne franka^ 
ture v izvestni vsoti, ki jo je treba navesti v tovor
nem listu v avstrijski valuti. 

= 0&*&ir-,) 
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Nalezljivo vnetje možganov. _ Meningitis cerebro
spinalis epidemica. 

l! Litija 1 • • * 
V L j u b l j a n i , dne 25. januarja 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti 
dr. Mayer s. r. 

270 Ne I 445/28. Proglasitve za mrtve. 
O k r o ž n o s o d i š č e v M a r i b o r u je uvedlo postopanje, d a se proglase spodaj navedeni 

pogrešana za mrtve, ker se more o njih po § 1. zakona z dne 3 1 . m a r c a 1918., drž. zak. št. 128, 
domnevati, d a so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to sporoči 
sodišču ali p a skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj ee zglase pri njem, ako še žive, 
ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

P. br. 1162/1—28. 

Razpis učiteljske službe. 
Na deški osnovni šoli v P t u j u «•• razpisuje 

m e s t o z a u č i t e l j a v stalno namestitev. 
Prosilci naj opremijo prošnje po navodilih ob 

koncu tukajšnjega razpisa P. br. 6604/15—27, Uradni 
Kst 119 z dne 28. novembra 1927., ter naj jih vlože 
do dne 2 9. f e b r u a r j a 1 9 2 8. pri svojem šol
skem upravitelju, ki jih odpošlje v dveh dneh pri
stojnemu sreskemu poglavarju. 

Sreski poglavar v. Ptuju predloži, vpoštevaje 
zgoraj citirana navodila, vse prošnje velikemu žu
panu mariborska oblasti v Mariboru najkasneje čl o 
dne 1 5 . m a r c a 1 9 2 8 . 

V M a r i ib o r u. dne 2. februarja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
prosvetni inspektor dr. Kotnik s. r. 

Razglasi ljubljanskega oblastnega 
odbora. 

Št, 203 pr./413 zdr. 
Razpis. 

Razpisujem s l u ž b o o k r o ž n e g a z d r a v 
n i k a za zdravstveno октогје P l a n i n o p r i 
S e v n i c i z letno plačo 2000 Din in pripadajočimi 
draginjekimi dokladami. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi dokumenti po 
členu 12. zakona o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih, naj se vlože do dne 

1. m a r c a 1 9 2 8. 
pri ljubljanskem oblastnem odboru v Ljubljani. 

Ljubljanski oblastni odbor v Ljubljani, 
dne 1. februarja 1928. 

Predsednik: dr. Natlačen s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
S 6/27-67. ~ 312 

Sklep. 
Konkurzna stvar Elze M i k š i б e v e, rojene Ber-

natovičeve, v Ljubljani. 
Prisilna poravnava, sklenjena pri naroku z dne 

7. januarja 1928., se po § 152. k. r. potrjuje. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek Ш , 

. dne 9. januarja 1928. 

S 2/28-72. 287 

Konkurzni oklic 
Razglasitev konkurza o imovini Stanka M a n n a , 

trgovca v Kozjaku št. 152, pošta Zgornja Sv. Kun-

gota. 
Konkuržni komisar: dr. Franc Peitìer, višji sodni 

svetnik okrožnega sodišča v Mariboru. 
Upravnik mase: dr. Rudolf Ravnik, odvetnik v 

Mariboru. 
Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 

St.84 dne 1 1 . f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih. 
Oglamtveni rok do dne 1 5 . m a r c a 1 9 2 8. Ugoto
vitveni narok pri podpisanem sodišču dne 2 9 e g a 
m a r c a 1 9 2 8 . ob desetih. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 3. februarja 1928. 

Ime in rojstni dan, 
stan in zadnje biva
lišče pogrešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Štefan Smolko, 
rojen dne 27. junija 
1888., posestnik v 

Odrancih. 

Jožef Vilčnik. 
rojen dne 19. marca 
1883., posestnikov sin 

v Mezgo vein. 

Franc Pogledlč, 
rojen dne 2D. marca 
1899., posestnikov sin 

v Pretrežu. 

Janez ŠadI, 
rojen dne 18. avgusta 
1886., poljedelcev sin 

v Ropoči. 

Odšel meseca avgusta 1914. 
/. 20. honvedskim pehotnim 
polkom na rusko bojišče; od 

takrat pogrešan. 
Odšel leta 1915. k 47. pehot
nemu polku, prišel še Istega 
leta na rusko bojišče, odkoder 
zadnjič pisal meseca junija 
1915.; od takrat nelzvesten. 

Odšel leta 1914. kot vojak 
s 47. pehotnim polkom na 
rusko bojišče; od takrat ne

lzvesten. 
Odšel meseca avgusta 1914. 
s 83. pehotnim polkom na 
rusko bojišče, kjer baje v času 
od dne 17. do dne 21. no-

vembra 1914. preminil. 

Leopold ŠadI, 
rojen dne 10. novem
bra 1888., poljedelcev 

sin v Ropoči. 

Karel Sinlc, 
rojen , dne 17. maja 
1893, posestnikov sin 

v Vanči vasi. 

Martin Berden, 
rojen dne 7. oktobra 
1885., posestnik v Fi-

lovcih. 

Frane Obran, 
rojen dne 29. oktobra 
1887., posestnik v Bo

rovcih št. 14. 

Jožef Lah, 
rojen dne 20. novem
bra 1877., posestnik v 

Branoslavcih. 

Franc Bračko, 
rojen dne 3. avgusta 
1900., posestnikov sin 

v Črešnjevcih. 

Matevž Gorlšek, 
rojen dne 19. septem
bra 1872., posestnik v 

Skrbtjah št. 3. 

Alafos Ropoša, 
rojen dne 24. junija 
1879., posestnik v Sla-

večih št. 15. 

Ivan Matjafclč, 
rojen dne 22. septem
bra 1873., posestnik v 

Statenbergu. 

Franc Mlasko, 
rojen dne 11. januarja 
1872., poljedelec v 

Ščavnici St. 53. 

Andrei Kavai, 
rojen dne 26. oktobra 

1878. v Odrancih. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Žena 
Roža Horvat, 

obvdovela 
Smolko. 

Marija Vilčnik. 

Sestra 
Liza Pogledič. 

Mihael 
Žerdln (Zserdin), 

rojen dne3.maja 1886., 
posestnik v Dolnjem 

Lakošu št. 11. 

Odšel meseca avgusta 1914. 
k 18. honvedskemu pehot
nemu polku v Šopronj, potem 
na rusko in naposled na ro
munsko bojišče, kjer baje 
dne 8. marca 1918. padel. 

Odšel leta 1914. k 18. domo
branskemu polku v Köszeg in 
potem meseca oktobra Istega 
leta na rusko bojišče, odkoder 
zadnjič pisal dne 15. januarja 
1915.; od takrat nelzvesten. 

Odšel leta 1914. k 20. hon
vedskemu pehotnemu polku 
v Veliko Kanižo in potem 
leta 1915. s tem polkom na 
rusko bojišče, kjer prišel leta 
1916. v rusko ujetništvo; baje 
dne 13. maja 1916. v taborišču 

z nazivom cTrockij» umrl. 

ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Brat 
Anton ŠadI. 

Mati 
Katarina Sinic. 

Odšel leta 1914. s 26. domo
branskim polkom na rusko 
bojišče in prišel meseca av
gusta 1914. v rusko ujet
ništvo; zadnjič pisal koncem 
leta 1914. iz Petrograda; od 

takrat neizvesten. 

Žena 
Ana Berden. 

24. 1. 1928.; 
T 98/27—6. 

Okllcni rok 
poteče dne 

24. 1. 1928.; 
T 118/27—7. 

24. 1. 1928.; 
T 125/27-6. 

24. 1. 1928.; 
T 126/27-4. 

24. 1. 1928.; 
T 127/27—4. 

24. 1. 1928.; 
T 129/27-4. 

Odšel meseca junija 1916. s 
87. pehotnim polkom na ga-
Hško bojišče ter zadnjič pisal 
spotoma ; od takrat pogrešan. 
Prišel dne 6. februarja 1918. 
s 26. domobranskim pehot
nim polkom na italijansko 
bojišče in še Istega leta v 
italijansko, ujetništvo, odko
der zadnjič pisal koncem leta 
1918.; od takrat pogrešan. 
Odšel leta 1916. s 26. domo
branskim pehotnim polkom 
na italijansko bojišče, kjer 
baje dne 13. julija 1916. 

padel. 
Odrinil leta 1914. k vojakom 
v Petrovaradih, potem pa na 
rusko bojišče in prišel leta 
1915. v rusko ujetništvo, 
odkoder zadnjič pisal dne 
26. februarja 1916.; od takrat 

pogrešan. 

Žena 
Barbara Obran. 

Oče 
Peter Lah. 

Oče 
Franc Bračko. 

Žena 
Marija Gorišek. 

Anton Stermic, 
rojen dne 2. junija 
1888., posestnik v 

Farni vasi. 

Odšel leta 1916. s 26. domo
branskim pehotnim polkom 
na italijansko bojišče, kjer 
baje še istega leta padel; 
od takrat vsaj ni več glasu 

o njem. 

Odšel leta 1916. k 26. domo
branskemu pehotnemu polku 
v Maribor, prišel nato v Pulj 
in leta 1918. v Albanijo; od 

. takrat neizvesten. 

Odšel meseca septembra 
1915. z 8. četo 48. pehot
nega polka na rusko bojišče; 
od dne 11. septembra 1916. 

pogrešan. 
Odšel leta 1914. k 48. pehot
nemu polku v vojno službo
vanje, prišel pozneje s tem 
polkom na rusko bojišče, od
koder zadnjič pisal meseca 
septembra; od takrat neiz

vesten. 

Žena 
Jožefa Ropoša. 

Mati 
Marija Matjašič. 

24. 1. 1928.; 
T 130,27-4. 

24. 1. 1928.; 
T 131/27-7. 

24. 1. 1928.; 
T 132/27-5. 

Franc Gorišek, 
posestnik 

v Skrbljah št. 3. 

Žena 
Veronika Mlasko. 

Žena 
Elizabeta Žerdln. 

Tašča 
Marija Smej. 

Odšel leta 1914. k 1. planin
skemu strelskemu polku v 
Celovec, bil med vojno na 
raznih bojiščih in naposled 
na italijanski fronti ; od me
seca oktobra 1918. pogrešan. 

Teta . 
Apolonija 
Kancljan. 

24. 1. 1928.; 
T 134/27-4. 

.24. 1. 1928.; 
T 135/27-5. 

24. 1. 1928.; 
T 136/27-4. 

24. 1. 1928.; 
T 128/27-8. 

24. 1. 1928.; 
T 137/27—5. 

24. 1. 1928.; 
T 140/27-4. 

24.1. 1928.; 
T 1/28—3. 

24. 1. 1928.; 
T 3/28-5.. 

«3 to 
OO 

(Nadal|evan|e na prihodnji strani.) 
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13. 87 Letnik X. 

i Ime In rojstni dan, 
stan In zadnje biva
lišče pogrešancev 

Valentin Pušnik, 
rojen dne 28. januarja 
1878. v Slovenji vasi, 

srez Ptuj. 

Janez Černenšek, 
rojen dne 28. novem
bra 1881., posestnik v 

Narapljah št. 19. 

1 Anton Serien, 
rojen dne 22. novem
bra 1894., posestnikov 

sin v Veržeju. 

Štefan Fu|s, 
rojen dne 1. septembra 
1873., posestnik v Če-

pinclh. 

Janez Granar, 
rojen dne 20. septem-
bra.1886., posestnik v 

Tešanovcih. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odšel dne 26. julija 1914. k 
26. domobranskemu pehot
nemu polku v Maribor, kmalu 
nato s tem polkom na rusko 
bojišče in prišel dne 24. de
cembra 1914. v rusko ujet
ništvo ; od takrat nelzvesten. 
Odšel leta 1914. s 26. domo
branskim pehomim polkom 
na rusko bojišče, odkoder 
zadnjič pisal meseca oktobra 
1914.; od takrat nelzvesten. 
Odšel leta 1916. s 17. pe
hotnim polkom na rusko bo
jišče, nato pa še istega leta 
na Sveto goto pri Gorici ; od 
dne 30. oktobra 1916. po

grešan. 
Odšel leta 1917. s 83. pe
hotnim polkom na romunsko 
bojišče, odkoder zadnjič pisal 
jeseni istega leta; od takrat 

nelzvesten. 
Odšel meseca avgusta 1914. 
s 83. pehotnim polkom na 
rusko bojišče In prišel me
seca novembra 1914. v rusko 
ujetništvo, odkoder zadnjič 
pisal leta 1917.; od takrat 

neizvesteri. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Brat 
Alojzij Pušnik 

po skrbniku 
Blažu Šijancu. 

Oče 
Janez Černenšek. 

Brat 
Franc Seršen. 

Žena 
Terezija Fujs. 

Žena 
Ana Orabar. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Martin Linaušek, 
posestnik 
v Skorbi. 

— 

— 

— 

Franc Korošak, 
sodni oflcial 
v Mariboru. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
1 -

24. 1. 1928.; 
T 4/28-3. 

24i 1.1928.; 
T 5/28-3. 

24. 1. 1928.; 
T 6/28-3. 

24. 1. 1928.; 
T 8/28-3. 

27.1.1928.; 
T 9/28-3. 

Oklicnl rok 
poteče dne 

p 

"S' 

00 

i 

C II 1598/27—3. 286 
Oklic 

Firma: Pekrski umetni raliii in žaga R. Hercog 
in E. Hercog, Pekre pri Mariboru, ki jo zastopa 
dr. Rihard Faninger, odvetnik v Mariboru, je vložila 
zoper Josipa P 1 o h 1 a, mizarja v Mariboru, Koro-
ščeva ulica, tožbo zaradi 2996' Din. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
18. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Ker je sedanje bivališče Josipa Plohla neznano, 

se mu postavlja za skrbnika dr,. Jakob Mlinar, pravni 
praktikant pri okrajnem sodišču v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek II., 
dne 26. januarja 1928. • 

E 878/27—8. 229 
Dražbeni oklic 

E 1205/27—<5. 227 
Dražbeni oklic 

Dne 18. f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob pol devetih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 9 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Trbovlje, vi. št. 239 (hiša 
št. 18 v Lokah-Trbovljah). 

Cenilna vrednost: 45.176 Din; najmanjši pbnu-
dek: 22:587 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbeneni naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja. ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek II., 
dne 7. januarja1 1928. 

46.600 Din; 2.) zemljiška knjiga Strihovec, polovke 
vi. št. 14, cenilna vrednost 54.839 Din 90 p, naj
manjši ponudek 36.600 Din; 3.) zemljiška knjiga 
Grušova, polovice vi. št. 32, 11 in 83, in 4.) zem
ljiška knjiga Buperče, polovice vL št. 61 in 177, 
cenilna vrednost 58.819 Din 50 p, najmanjši ponudek 
39.250 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega eodišca. 

Okrajno sodišče v Maribora, 
dne 27. decembra 1927. 

Dne 2 4. f e b r u a r j a 19 28. ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 11 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Št. Lenart, vi. š t 20 (hiša z 
gospodarskimi poslopji, 3 travniki, 6 pašniki, 2 nji
vama, 1 vrtom, 3 gozdi in s pritftklinami). 

Cenilna vrednost: 29.307 Din 70 p; vrednost pri-
teklin: 3823 Din; najmanjši ponudek: 22.020 Din 
46 p. 

Prodajale se bodo tudi posamezno parcele. 
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 

sodišču najpozneje pri dražbenem патоки ртеа za-, 
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati • 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Dnjgače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicahj oddelek III., 
dne 12. januarja 1928. 

E 674/27—15. 285 

E 408/27—6. 167 

Dražbeni oklic 
Dne 2 3. f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob pol enajstih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepre
mičnin (do polovice): 1.) zemljiška knjiga Galušak, 
vi. št. 26, 124 in 166; 2.) zemljiška knjiga Kraljevci, 
vi. št. 124; 3.) zemljiška knjiga Kraljevci, vi. št. 128; 
4.) zemljiška knjiga Sovjak, vi. št. 566; 5.) zemljiška 
knjiga Dragotinci, vi. št. 112. 

Cenilna vrednost: ad. L) 14.871 Din 35 p; ad 2.) 
1420 Din 25 p, ad 3.) 419Ì Din, ad 4.) 1117 Din 80 p, 
ad 5.) 1381 Din; najmanjši ponudek: ad 1.) 9914 Din 
25 p, ad 2.) 946 D i n ^ ^ ^ 8 . ^M M ^ 4 ) 

745 Din 20 p, ad 5.) 920 Din 70 p. 
Pravice., ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 

sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, eicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki j 9 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek IL, 
dne 16. januarja 1928. 

Ustavitev dražbenega postopanja. 
Zahtevajoča stranica: Karel Köllner, tvorničar v 

Slovenjgradcu, zastopan po drju. Alojziju Bratko-
viču, odvetniku v Slovenjgradcu, 

zavezana stranka: Oskar P i s t o r, akademični 
slikar in posestnik v Vuzenici, zaradi 2000 Din s 
pripadla. 

Izvršba po prisilni dražbi nepremičnin: zemljiška 
knjiga Vuzenica, vi. št. 1 in 2, dovoljena s sklepom 
podpisanega okrajnega sodišča, opr. št. E 674/27-3, 
jo s privolitvijo zahtevajoče stranke po § 40. i. r. 
ustavljena. 

Vsi izvršilni čini, kolikor so bili že opravljeni za 
zgoraj označeno terjatev, se s tem razveljavljajo. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek IL, 
dne 27. januarja 1928. 

E 5880/27—8. 14 
Dražbeni oklic 

Düe 2. m a r c a 1 9 2 8. ob enajstih bo pri pod
pisanem sodišču v. sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Slivniško Pohorje, vi. št. 61 (gozd). 

Cenilna vrednost: 7242 Din 76 p; najmanjši po
nudek: 4828 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 23. decembra 1927. 

E 4290/27—24. 46 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 7. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: 1.) zemljiška knjiga Prepole, vL št. 89 in 383, 
cenilna vrednost 69.853 Din 55 p, najmanjši ponudek 

E 591/27—6. 68 

Dražbeni oklic 
Dne 25. f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Legen, vi. št. 40 in 160. 

Cenilna vrednost: 172.100 Din; vrednost prite-
klin: 7858 Din 80 p; najmanjši ponudek: 114.734 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, oddelek L, 
dne 31. decembra 1927. 

E 428/27—18. 292 
Dražbeni oklic 

Dne 25. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Vrhloga, vi. št. 488. 

Cenilna vrednost: 158.947 Din 95 p; najmanjši 
ponudek: 106.000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasili pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek IL, 
dne 21. januarja 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
Št. 85/1928. 

Razglas. 
Ministrstvo za finance, generalna direkcija dav

kov, je priobčilo z odlokom z dne 12. decembra 1927., 
št. 129.564: Pri oceni, aH je invalid siromašnega 
stanja, ne spada tecivarina П. razreda v cenzus 
20 Din; prav tako se ne jemljejo v poštev pribitki, 
ki so odmerjajo na neposrednji davek. Dohodnina se 
jemlje v poštev samo, če ne plačuje invalid nobenega 
drugega neposrednjega davita. 

O tem se obveščajo vsa kotarska (okrajna) kot 
prvostopna invalidska sodišča kakor tudi mestna in 
občinska starejšinstva v območju podpisanega viš
jega invalidskega sodišča, ki izdajajo potrdila o 
plačevanju davka, da tecivarine П. razreda ne vra
čunava j o v cenizus. 

Višje invalidsko sodišče 
za Hrvatsko, Slavonijo in Slovenijo v Zagrebu, 

dne 4. februarja 1928. 
Predsednik: Virag-Draškovlć s. r. 

31. 
Tarifni obvestili.* 

Dopolnitev lokalne tarife za prevoz blaga i td, 
ki velja od dne 1. oktobra 1926. 

Na 47. strani naj se uvrsti v izjemni tarifi br. 39. 
— Povlastica za pasivne krajeve — tik za progo 
Sarajevo (uklj.)-Dubrovnik tudi proga Bistrik-Var-
dište. 

* «Službene Novine kraljevine Srba; Hrvata i Slo
venaca» z dne 28. januarja1 1928., št. 16/Ш. 

. • • : * • * 
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Ta dopolnitev velja od dne 20. januarja 1928. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 10. januarja 1928.; G. D. br. 82.081/27. 

* 

Dopolnitev tarifnega obvestila o direktnem blagov
nem prometu med Madžarsko in Italijo. 

Tarifno obvestilo, navedeno v naslovu in raz
glašeno v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hr
vata i Slovenaca» z dne 15. septembra 1926., 
št. 208/LV,* naj se dopolni tako-le: 

1.) Naslov obvestila se mora glasiti: 
Direktni blagovni promet med Madžarsko in Italijo 
v provozu: a) skozi Češkoslovaško, b) skozi Avstrijo 
in c) skozi kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

2.) Seznamek obmejnih prehodnih postaj se mora 
glasiti: 
a) Češkoslovaško-madžarske obmejne prehodne po-

* staje: 
Petržalka 
Komârom 
Szob 
Drégelypalânk1 

Ipolytarnócz 
Somosköiijfahi 
Bânréve 
Turna nad Bodvou 
Hidasnémeti 
Slovenske Nove Mesto 
Čop 

b) češkoslovaško-avstrijske obmejne prehodne po
staje: 

Češkoslovaške: Avstrijske: 
Horfii Dvorište Summerau 
Češke Velenice Gmünd 
Slavonice Č. S. D. Zlebings 
Satov Unterretzbach 
Hevlin na Dyji Laa a. d. Thaya 
Novoeedly-Drnoholec Wildendürnbach 
Brëclav Bernhardsthal 
Devinska Nova Ves Marchegg 
Petržalka Kittsee 

c) Avstrijsko-madžarske 
A vetri jeke; 

Nickeledorf 
Mogersdorf 
Loipersbach-Schattendorf 
Baumgarten 
Pamhagen 

б) Avstrijsko-italijanske 

Avstrijske: 

Brenner 
Innichen 
Tarvie 

obmejne prehodne postaje: 

Madžarske: 
Hegyeshalom 
Szentgotthârd 
Âgfalva 
Sopron Gy. S. E. V. 
Mnkszikópuszta 

obmejne prehodne postaje: 
Italijanske: 

Brennero 
St. Candido 
Tarvisio Centrale 

d) Jugoslovansko-italijaneke obmejne prehodne po
staje: 

Jugoslovanske: Italijanske: 
Kranjska gora Fusine Laghi 
Bistrica-Bohinjsko jezero Piedicolle 
Rakek Postumia 

e) Jugoslovansko-madžarske obmejne prehodne po-

Jugoslovanske: 
Kotoriba 
Koprivnica 
Virovitica 
Beli Manastir 
Beli Manastir* 
Subotica 
Horgoš 

staje: 
Madžarske 

Murakeresztür 
Gyékónyes 
Bares 
Magyarbóly 
Beremend2 

Kelebia 
Röszke 

Št. 681. 265 3—3 
Razglas o licitaciji. 

Banatsko Arandelovo Szöreg 

f) Jugoslovansko-avstrijske obmejne prehodne po
staje: 

Jugoslovanske: Avstrijske: 
ät. Dj Spielfeld-Strass 
Dravograd-Meža Lavamtind 
Prevalje Bleiburg 
Jesenice Rosenbach 

Ta dopolnitev stopi v veljavo dne 1. februarja 
1928. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 14. januarja 1928.; G. D. br. 1521/28. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre
vzem gradbenih del in dobav 
za zgradbo poslopja poštne hranilnice v Ljubljani 
p r v o j a v n o p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a 
c i j o na dan 9. m a r c a 1 9 2 8 . ob 10. uri v sobi 
St. 2 gradbene direkcije v Ljubljani. 

Istotam se dobivajo med uradnimi urami potrebni 
podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti plačilu 
napravnih stroškov. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta v odstot
kih (tudi z besedami) na vsote odobrenega pro
računa, ki znaša: 

I. Težaška dela Din 66.738-06 
П. Betonska in zidarska dela . > 2,619.59843 

Ш. Zeleznobetonska dela . . . » 898.798-37 
rv. Tesarska dela » 161.827-— 
V. Krovska dela » 40.504-40 

VI. Kleparska dela » 130.552-14 
Vn. Mizarska dela » 490.166— 

VIII. Ključaničarska in kovaška, 
dela » 199.126— 

DL Steklarska dela » 134.102-15 
X. Pleskarska dela » 108.032-66 

XI. Slikarska dela » 49.376-65 
ХП. Pečarska dela in keramične 

obloge » 290.938-80 
ХШ. Parketarska dela . . . . » 205.370-60 
XTV. Vodovodna instalacija . . » 198.793-85 
XV. Kanalizacija » 22.808-40 

XVI. Električna instalacija . . . » 91.233-10 
XIX. Električna dvigala . . . . » 190.000— 
XXI. Tapetniška dela » 42.237-40 

ХХП. Steklene stropne svetline . » 189.986-— 

Skupaj . . Din 6,130.189-71 

Podrobnosti razpisa so razvidne и razglasa o lici

taciji v «Službenih Novinah» in na razglasni deski 
gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 28. januarja 1928. 

Razne objave. 

* Uradni list z dne 6. oktobra 1926., št. 381/92. 
1 Samo za prehod vozovnih tovorov. 
1 Otvorjena samo za prevoz kamenja. 

3 1 0 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 31. januarja 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna'podloga . . . . . . . 422,687.124-06 
Posojila 1.613,237.536— 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.072,664.873-70 
Račun začasne zamene . ' . . . . 299,046.052-96 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163— 
Saldo raznih računov . . . . • 896,814.281 — 

„ . 9.409,182.064-72 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 10,772.146-57 
Novčanice v obteku 5.381,669.875-— 
Državni račun začasne zamene . . 299,046.052-96 
Terjatve državo po raznih računih 268,108.929-86 
Razne obveznosti 1.198,152.028-33 
Terjatve države za zastavljene do

mene . . . . . . . . . . 2.138,377.163— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870-— 
9.409,182.064*72 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank aa 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

307, Vabilo na občni zbor 
Posojilnice v Trbovljah, 

St. 280/28. 311 3—1 

Razpis glede najema uradnih prostorov. 
Podpisano rudarsko glavarstvo potrebuje z dnem 

1. maja 1928. za svoje uradne prostore pet do 
sedem sob sredi mesta. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 5 Din, naj se 
vlože do dne 

2 0. f e b r u a r j a 1 9 2 8. 
pri podpisanem glavarstvu v Ljubljani, Knafljeva 
ulica št. 9Д. V njih je treba natančno popisati pro
store in navesti najemnino. 

Rudarsko glavarstvo za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 4. februarja 1928. 

Ing. Strgar s. r. 

St. 910/11. " " 273 2—2 
Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava 140 ma jamskega lesa. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 14. fe

b r u a r j a 1 9 2 8. ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 31. januarja 1928. 

St. 1049/П. 283 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 100 q portlandekega ce

menta. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 15. f e -

b r u a r j a l 9 2 8. ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 4. februarja 1928. 

St. 1084/IT. 284 2—1 
Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava 10 vrvenic iz litega železa. 
Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 1 . f e 

b r u a r j a 1 9 2 8. ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 4. februarja 1928. 

r . z . z n . z., 
ki bo v četrtek dne 1 6 . f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob 
petnajstih (ob 3. uri popoldne) v poeojimičnem tiradu. 

D n e v n i r e d : 
1.) Čitanje zapisnika o zadnjem občnem zboru. 
2.) Poročilo načelništva. 
3.) Poročilo računskih pregledovalcev. 
4.) Odobritev računov za leto 1927. 
5.) Razdelitev čistega dobička. 
6.) Slučajnosti. 
V T r b o v l j a h , dne 4. februarja 1928. 

Za Posojilnico v Trbovljah, r. z. z n. z.: 
načelnik Josip Moli s. r. 

282 Vabilo na. VIII. redni občni zbor, 
Kreditnega zavoda 

za trgovino in industrijo v Ljubljani* 
ki bo v četrtek dne 23. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob 
desetih v sejni sobi zavoda v Ljubljani, Prešernova 

ulica št. 50, z nastopnim 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Predsednikov nagovor. 
2.) Poročilo upravnega sveta o poslovnem letu 

1927. in predložitev letne bilance z dne 31. decembTa 
1927. 

3.) Poročilo nadzorstvenega sveta in podelitev 
absolutorija. 

4.) Odobritev bilance za leto 1927. in sklepanje 
o predlogu upravnega sveta glede razdelitve čistega 
dobička. 

5.) Volitev članov nadzorstvenega sveta in njih 
namestnikov. * * * 

Po § 17. družbenih pravil imajo pravico glaso
vanja na občnem zboru delničarji, ki založe vsaj 
šest dni pred občnim zborom — najkesneje dne 
16. februarja 1928. — delnice, utemeljujoče njih gla
sovalno pravico, pri likvidaturi Kreditnega zavoda 
za trgovino in industrijo v Ljubljani, kjer se jim 
izdado legitimacije. 

Posest 25 delnic- daje pravico do enega glasu 
(§ 16. družbenih pravil). 

V L j u b 1 j a n i, dne 3. februarja 1928. 
Upravni svet 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. •- Tiska in Izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 



Poštnina plačana v gotovini. 
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14. V Ljubljani, dne 13. februarja 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

Veebinai 
Iz «Službenih Novln kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 
31. Izprememba v pravilniku o državnih strokovnih izpitih uradnikov poštno-telegrafske 

In telefonske stroke v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
33. Odločba, s katero se priznava predmetom industrijske svojine na ljubljanskem med

narodnem vzorčnem velesejmu prvenstvena pravica. 
34 Odločba, s katero se priznava predmetom industrijske svojine na pokrajinski raz

stavi domačega materialnega in kulturnega gospodarstva v Ljubljani prvenstvena 
pravica. 

35. Izprememba § 3. uredbe o organizaciji ministrstva za promet in prometne službe 
v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

36. Popravek k navodilom za zbiranje statističnih podatkov o gibanju zunanje trgovine. 
37. Navodila za odkup invalidnine. 
38. Naredba, s katero se znižuje najmanjša dopustna mera za lov suka v gornjem toku 

Savinje in v njenih pritokih nad Podvlnskim jezom pri Polzeli. 

39, 

41. 
42, 

Uredb?, s katero se izpreminja uredba glede službene pragmatike za nameščence 
liubljanskega oblastnega odbora in zavodov, ki so v njegovi upravi. 

40. Uredba o pobiranju oblastne davščine na ponočni obisk kavarn in barov In na 
kvartanje. 
Uredba o oblastni dokladi na zakupnino lovišč. 
Uredba o oblastni taksi na motorna vozila. 

43. Uredba o oblastni veselični taksi in o taksi na plesne vaje. 
44. Uredba o davščini na konsum električnega toka. 
45. Uredba o oblastni dokladi k državni trošarini na opojne pijače. 
Ra/glasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. . 
Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 46. Tarifna obvestila. — Razne objave. 

»Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 27 z dne 6. februarja 1928.: 
Zapisnik v XVI. redni seji narodne skupščine z 

dne 24. januarja 1928. 

Številka 28 z dne 7. februarja 1928.: j 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z- dne 30. ja- ! 

liuarja 1928.: Postavljen jo za državnega, pravdnika ' 
v 5. skupini I. kategorije v Ljubljani dr. Leopold 
M a s t n a k, ' namestnik državnega pravdnika v 
6. skupini I. kategorije v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. ja
nuarja 1928.: Postavljeni so za višje davčno upra
vitelje v 1. skupini II. kategorije: višji davčni upra
vitelji v 2. skupini II. kategorije Josip S f i l i g o j 
pri delegaciji ministrstva financ v Ljubljani, Anton 
Š t e p i c pri davčnem UTadu v Mariboru in Jakob 
D r o 1 pri davčnem okrajnem oblastvu v Ljubljani; 
davčna upravitelja v 2. skupini П. kategorije Ferdo 
P r o l o g pri davčnem okrajnem oblastvu v Murski 
Soboti in Jožef P e r n e pri davčnem okrajnem ob
lastvu v Ljutomeru; višji davčni upravitelj v 2. sku
pini H. kategorije Martin S o r m a n pri davčnem j 
okrajnem oblastvu v Ptuju, Martin K o j c pri davč
nem uradu v Ormožu in Ignacij P e r h a v e pri 
davčnem uradu za Ljubljano-okolico (obenem za 
šefa tega urada). 

Zapisnik o XVII. redni seji narodne skupščine z 
dne 25. januarja 1928. 

Številka 29 z dne 8. februarja 1928.: 
Zapisnik o XVIII. redni soji narodne skupščine 

z dne 26. januarja 1928. 

Številka 30 z dne 9. februarja 1928.: 
Ukaa Njegovega Veličanstva kralja z dne 7. fe

bruarja 1928.: Odlikovan je z redom Belega orla 
IV. vrste dr. Mehmed S p a h o, namestnik ministra 
za finance, minister za trgovino in industrijo. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 7. fe
bruarja 1928.: Odlikovan je z redom sv. Save 
III. vrste Vladimir P u š e n j a k, narodni poslanec. 

Ukaiz Njegovega Veličanstva kralja z dne 81. de
cembra 1927.: Pomaknjen je iz 2. skupine Ш. kate
gorije T 1. skupino Ш. kategorije Slavko K o b e , 
arhivar pri finančni prokuraturi v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 13. ja
nuarja 1928.: Postavljen je za šefa-geometra agrar
nih operacij v Ljubljani v 1. skupini П. kategorije1 

Fran D e 11 e r, geometer v 2. skupini П. kategorije 
istih operacij. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 13. ja
nuarja 1928.': Pomaknjen je iz 7. Bkupine I. katego
rije r Ô. skupino I. kategorije Fran M r a m o r , vo
ditelj puSkarske šole v Kranju. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 13. ja
nuarja 1928.: Pomaknjena je iz 2. skupine Ш. kate
gorije v 1. skupino Ш. kategorije Marija R e v e n , 
strokovna učiteljica na osrednjem zavodu za ženski 
domači obrt v Ljubljani. 

Zapisnika o XX. in XXI. redni seji narodne skup
ščine z dne 31. januarja in z dne 1. februarja 1928. 

Uredbe osrednje vlade. 
3 2 . 

Izprememba v pravilniku o državnih 
strokovnih izpitih uradnikov poštno-
telegrafske in telefonske stroke kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.* 

Na podstavi člena 54. zakona o civilnih urad
nikih in ostalih državnih uslužbencih odrejam: 

Drugi odstavek člena 17. pravilnika o državnih 
strokovnih izpitih uradnikov poštno-telegrafske in 
telefonske stroke kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev se izpreminja ter se glasi: 

«Izpraševatelji za predmete skupin B, C in E mo
rajo biti aktivni državni uradniki iz resorta ministr
stva za pošto in telegraf, in sicer pri ministrstvu 
najmanj v 5. skupini I. kategorije ali v 2. skupini 
П. kategorije, pri direkcijah pa najmanj v 6. skupini 
I. kategorije ali v 2. skupini П. kategorije.» 

Ta izprememba velja od dne 1. januarja 1928. 

V B e o g r a d u , dne 24.januarja 1928.; št.2978. 
Minister za pošto in telegraf: 

VI. Kocić s. r. 

3 3 . 
Odločba, s katero se priznava predmetom 
industrijske svojine na ljubljanskem med
narodnem vzorčnem velesejmu prvenstve-

na pravica. * 
Na podstavi referata predsednika uprave za za

ščito industrijske svojine z dne 23. januarja 1928. 
odrejam po § 94. naredbe z dne 17. novembra 1920.: 

Osmi ljubljanski mednarodni vzorčni velesejem, 
ki bo letos od dne 2. junija do dne 11. junija, je 
smatrati po § 94. naredbe z dne 17. novembra 1920. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 6. februarja 1928., št. 27/VI. — 
Pravilnik glej v Uradnem listu z dne 24. julija 1926 , 
št. 287/26. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dno 6. februarja 1928., §1.27^1-

*~X-

za uradno priznano razstavo, da bi uživali predmeti 
industrijske svojine, razstavljeni na tem sejmu, po 
§ 160. zakona o zaščiti industrijske svojine prven
stveno pravico, določeno v §§ 90., 107. in 113. za
kona o industrijski svojini in v §§ 95. do 99. zgoraj 
omenjene naredbe. 

Ta odločba naj se objavi v «Službenih Novinah» 
in v «Glasniku Uprave za Zaščitu Industrijske Sv> 
jine» tCT priobči prosilcu, predsedništvu ljubljan
skega vzorčnega velesejma. 

V B e o g r a d u , dne 26. januarja 1928.; št. 90. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spabo s. r. 

3 4 . 
Odločba, s katero se priznava predmetom 
industrijske svojine na pokrajinski raz
stavi domačega materialnega in kultur
nega gospodarstva v Ljubljani prvenstvena 

pravica.* 
Na podstavi referata predsednika uprave za za

ščito industrijske svojine odrejam po § 94. naredbe 
z dne 17. novembra 1920.: 

Pokrajinsko razstavo domačega materialnega in 
kulturnega gospodarstva, ki bo v Ljubljani od dne 
1. do dne 10. septembra 1928., je smatrati po § 94. 
naTedbe z dne 17. novembra 1920. za uradno pri
znano razstavo, da bi uživali predmeti industrijske 
svojine, razstavljeni na tej razstavi, prvenstveno 
pravico, določeno v §§ 90., 107. in 113. zakona o 
zaščiti industrijske svojine in v §§ 95. do 99. zgoraj 
omenjene naredbe. 

Ta odločba naj se objavi v «Službenih Novinah* 
in v «Glasniku Uprave za Zaščitu Industrijske Svo
jine» tOT priobči prosilcu, predsedništvu ljubljan
skega vzorčnega velesejma. 

V B e o g r a d u, dne 26. januarja 1928.; št. 91. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s. T. 

3 5 . 
Izprememba § 3. uredbe o organizaciji 
ministrstva za promet in prometne službe 
v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev.* 

Na podstavi § 66. uredbe o organizaciji niinistr-
stva za promet in prometne elužbe z dne 30. marca 
1927.** odrejam; § 3. uredbe- se izpreminja ter se 
glasi: 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 6. februarja 1928., št. 27/VI. 

** Uradni list z dne 24. avgusta 1927.j' št. 380/89. 



14. 90 Letnik X. 

§3. 
Tarifni edbor. 

Pri ministrstvu za promet se ustanavlja tarifai 
odbor. 

Tarifni odbor je posvetovalno telo. Naloga tarif
nemu odboru je. proučevati vsa vprašanja glede 
žetozniških in ladijskih tarif kakor tudi vse projekte 
administrativnega, tehničnega in prometnega zna
čaja, ki se morejo nanašati v uporabi na tarifno-
komercialno grano poslovanja državnega železni
škega, rečnega in pomorskega prometa, ter oddajati 
o njih mnenja ministru za promet. 

Tarifni odbor sestavljajo: 
1.) pomočnik ministra za promet; 
2.) generalni direktor državnih železnic in nje

gova pomočnika; 
3.) upravnik uprave pomorstva in rečnega pro

meta in njegov pomočnik: 
4.) en višji organ ministrstva za trgovino in in

dustrijo; 
5.) dva višja organa ministrstva za finance, iz

med njiju eden iz generalne direkcije carin; 
6.) en višji organ ministrstva za poljedelstvo in' 

vode; 
7.) en višji organ ministrstva za šume in rudnike; 
S.) on višji organ ministrstva za zunanje posle; 
9.) en predstavnik industrijske zbornice v Beo

gradu; 
10.) en predstavnik trgovske zbornice v Beogradu; 
11.) po en predstavnik obrtniške in poljedelske 

zbornice v Beogradu; 
12.) po en predstavnik trgovsko-obrtniško-mdu-

strijskih in poljedelskih zbornic v Ljubljani, Zagrebu, 
Splitu, Dubrovniku, Sarajevu, Osijeku, Novem Sadu, 
Velikem Bečkereku, Skoplju in na Cetinju; 

13.) enajst predstavnikov centralnih zvez polje
delskih zadrug, ki jih delegirajo te sporazumno, do
kler se ne ustanove poljedelske zbornice pod toč
kama 11.) in 12.); 

14.) en predstavnik inženjerske zbornice v Beo
gradu. 

Ciani tarifnega odbora pod točkami od 1.) do 3.) 
so člani po položaju. Ostali člani odbora se imenu
jejo za tri leta, in sicer imenujejo člane pod točkami 
od 4.) do 8.) njih ministri, člani pod točkami od 9.) 
do 14.) pa se imenujejo na predlog ministra za pro
met s kraljevim ukazom. V ta namen predlagajo 
naprave pod točkami od 9.) do 14.) po tri kandidate, 
ki morajo pripadati tem napravam. 

Sejam tarifnega odbora predseduje pomočnik mi
nistra za promet ali pa, kadar je odsoten, generalni 
direktor državnih železnic. Tajnik odbora je šef tarif
nega odseka v komercialnem oddelku generalne di
rekcije državnih železnic, referenti pa so referenti 
za komercialno, obračunsko - finančno in tarifno 
službo pri ministrstvu za promet, načelniki komer
cialnega oddelka, prometnega oddelka in oddelka za 
kontrolo dohodkov generalne direkcije državnih že
leznic in načelniki pri upravi pomorstva in rečnega 
prometa. 

Plenum tarifnega odbora sklicuje minister za 
promet po potrebi, toda najmanj dvakrat na leto, in 
sicer spomladi in jeseni. 

Zaradi proučevanja tarifnih vprašanj sme izvoliti 
tarifni odbor izmed sebe izvrševalni odbor, po po
trebi pa tudi posebne sekcije za. poedine vrste pro
meta. 

Seje tarifnega odbora niso javne. 
Mnenje odbora se ugotavlja z glasovanjem; po

sebna mnenja se morajo na zahtevo vpisati v za
pisnik. . 

Minister za promet predpiše poslovnik za tarifni 
odbor. 

Poslovanje tarifnega odbora je častno. Člani pod 
točkami od 9.) do 14.) imajo, če ne stanujejo v Beo
gradu, pravico do povračila potnih stroškov; za čas, 
dokler trajajo seje, kakor tudi za čas, ki ga pre
bijejo na poti, pa imajo pravico do dnevnice pomoč
nika generalnega direktorja. 

V B e o g r a d u . dne 30. januarja 1928.; 
M. S. br. 614/28. 

Minister za promet: 
Svet T. Miloeavljević s.r. 

3 6 . 
Popravek k navodilom za zbiranje 
statističnih podatkov o gibanju zu

nanje trgovine.* 
V razpisu C. br. 52.397 z dne 27. decembra 1927., 

s katerim so se dala navodila za zbiranje podatkov 

* «Slttžbene Novine kraljevine Srba, Hrvata 1 Slo
venaca» z dne 6. februarja 1928., št. 27/VL 

o gibanju zunanje trgovine in ki je bil objavljen 
v «Služebnih Novinah» z dne 30. decembra 1927.,* 
so se pri prepisovanju pomotoma izpustili drugi, 
tretji in četrti odstavek pod «B. Ob izvozu», ki se 
glase: 

«Razen tega je treba posebno paziti na to-le: V iz
voznih statističnih prijavah morajo biti imenovanja 
blaga urejena tako, da se ne ujemajo samo s tarif
nimi številkami in porazdelitvijo uvozne carinske 
tarife in zgoraj navedeno specializacijo, ampak tudi 
z besedilom izvozne carinske tarife. N. pr.: V teb 
prijavah je treba prijavljati staro železo (tar. 
št. 588.), stari kositer (tar. št. 611.), stari cink (tar. 
št. 605.) itd. po dotični številki izvozne tarife z jasno 
označbo, da je blago, ki se izvaža, resnično staro 
železo, star kositer, star cink, ne pa da so to od
padki, opilki itd. Če pa je to blago odpadek ali opi-
lek, se mora to v prijavi točno označiti. Rrpe m 
tekstilne odpadke je treba prijavljati po tar. št. 369. 
uvozne carinske tarife z jasno označbo, iz kakšne 
tvarine so (volnene, bombažne, lanene, konopljene 
itd.) in ali so sortirane ali nesortirane. 

Vendar pa se izvoz stavbnega lesa v statističnih 
prijavah ne sme prijavljati po uvozni carinski tarifi, 
ampak ta predmet se mora prijavljati izjemoma po i 
tar. št. 24. izvozne carinske tarife; v prijavi pa je j 
treba vselej označiti vrsto lesa (hrastov, kostanjev, 
bukov itd.), vrsto obdelave (neobdelan, samo raz
rezan ali prežagan, obtesan ali razžagan) in dimen
zije premera (pod 20 cm, od 20 do 30 cm in nad 
30 cm). 

Ce se izvoženo blago tako prijavlja, se lahko vse
lej izračuni, koliko izvozne*carine eo je plačalo na 
izvesten predmet.» 

Iz generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 31. decembra 1.927.; C. br. 53.362. 

3 7 . 
Navodila za odkup invalidnine.** 

Da bi se enotno odmerjala višina odkupa invalid 
nine in podpore za osebe, zaščitene z invalidskim 
zakonom, je predpisal gospod minister za socialcio 
politiko na podstavi člena 81. invalidskega zakona 
z dne 17. novembra 1925. komisiji za odkup 'invalid
nine naslednja navodila: ! 

1.) Invalidnina in podpora se odkupuje za dolo-j 
ceno število let, ki ne sme biti manjše nego pet in | 
ne večje nego dvajset let. j 

2.) Število let, za katero naj se odkupi invalid- j 
nina, se odredi na podstavi mnenja zdravniške voja- | 
ške komisije po oceni poškodbe, zaradi katere je bil | 
prosilec proglašen za invalida; pri tem se vzamejo 
v poštev njegovo celokupno zdravstveno stanje in 
leta njegove starosti. 

3.) Število let, za katero naj se odkupi dodate"k 
za ženo, se odredi prvenstveno glede na dobo njene 
starosti in po možnosti tudi na njeno zdravstveno 
stanje. 

Kar se tiče odkupa dodatkov za otroke, se jemlje 
maksimum let, določen z invalidskim zakonom. 

4.) Odkupnina invalidnine in podpore kakor tudi 
dodatkov se izračunava na podstavi rentnega ra
čuna. 

5.) Odkupnina, izračunjena z rentnim računom, 
se lahko zviša glede na število in starost onih rod
binskih članov, za katere prosilcu sodišče dodatki 
pomotoma ni dodelilo, najsi mu po invalidskem za
konu nedvomno pripada. 

6.) Odkupnina se lahko zniža, če ima prosilec 
poleg invalidnine plačo aktivnega uradnika ali po
kojnino. 

Da se izračuni odkup invalidnine, se morajo upo
rabljati nastopni multiplikatorji, in sicer: 

Za 5 let se pomnoži osnovna invalidnina s 4-25 
» б п и и » » » 4'90 
n 7 „ „ „ „ „ „ 5-50 
» 8 „ „ „ " » n 6'24 
ц в ц ц ц » « « 6 '82 
e 10 « » . » » » » 'j™ 
. I 1 1 « » I , » » n 7 ™ 

n 12 „ „ . „ z 8-88 
» 13 I» I, D » " » 8 * 8 6 

и 14 „ „ „ „ „ „ 9'29 
« 15 » « a n • n n 9'90 

Z g l e d . 

Osnovna invalidnina težkega invalida 
v letnih 1440 Din. 

Za 5 let 1440 Din 
„ 6 „ 1440 „ 

pomnoženih s 4'2Ü, znaša 0.020-—Din 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15, 

1440 
1440 
1440 
1440 
1440 
1440 
1440 
1440 
1440 

n 4-90, 
„ 5-50, 
n 6-24, 
» 6 82, 
„ 7-20, 
* 7-86, 
z 8-38, 
n 8 86, 
n "'29, 
„990, 

7.056--
7.920-— 
8.985-60 
9.820-80 

10.512-80 
11.218-40 
12.067-20 
12.758-40 
13.377-60 
14.256— 

Za 20 let 1440 Din, pomnoženih z 11-8, znaša 16.704-— Din 

Iz invalidskega oddelka ministrstva za socialno 
politiko v Beogradu, 

dne 28. januarja 1928.; št. 2990. 

uredbe velikega župana mariborske 
oblasti, 

Za 20 let se pomnoži osnovna invalidnina z 11'6 

* Uradni list z dne 18. januarja 1928., št. 13/6. 
** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 

Slovenaca» z dne 6. februarja 1928., St. 27/VL 

3 8 . 
Naredba 

velikega župana mariborske oblasti, 
s katero se znižuje najmanjša dopustna 
mera za lov snlca v gornjem tokn Savi
nje in T njenih pritokih nad Podvinskim 

jezom pri Polzeli. 

Na prošnjo upravičencev in po zaslišanju strokov
nega društva odrejam v zmislu člena 3., prvega od
stavka, naredbe bivše pokrajinske uprave za Slove
nijo z dne 19. julija 1922., Uradni list z dne 5. av
gusta 1922., št. 259/82, to-le: 

Člen 1. 
V gornjem toku S a v i n j e in v njenih pritokih 

n a d P o d v i n s k i m j e z o m p r i P o l z e l i zni
žujem najmanjšo dopustno mero za lov sulca (salmo 
hucho) n a 5 5 c m. 

Člen 2. 

Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko se objavi 
v «Uradnem listu ljubljanske in mariborske oblasti». 

V M a r i b o r u , dne 31. januarja 1928,; 
E. br. 98/10. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

Uredbe ljubljanske oblastne skupščine. 

39. 
Na podstavi členov 64., 82. in 132. zakona o ob

lastni in sreski samoupravi je sklenila ljubljanska 
oblastna skupščina v V. seji z dne 22. decembra 
1927. П. zasedanja naslednjo 

Uredbo, 
s katero se izpreminja uredba glede 
službene pragmatike za nameščence 
ljubljanskega oblastnega odbora in 

zavodov, ki so -v njegovi upravi. 
A. V § 40. uredbe glede službene pragmatike za 

nameščence ljubljanekega oblastnega odbora in za
vodov, ki so v njegovi upravi se črtajo: 

v odstavku L/4, besede: «navedene, v pokojnino 
vštevne» in «v pokojnino nevštevna»; 

v odstavku L/6, besede: «prav tako v pokojnino 
nevštevna»; 

v odstavku П./4. besede: «navedene, v pokoj
nino vštevne»; 

v odstavku П./5. besede: «prav tako v pokojnino 
nevštevna»; 

v odstavku Ш./3. besede: «navedene, y pokoj
nino vštevne», «v pokojnino nevštevna» in «prav 
tako v pokojnino nevštevna». 

B. V § 78. se vstavlja v prvi odstavek za bese
dama: «aktivitetnih prejemkov» besedilo: «(§ 40L), 
vendar tako, da prejemajo popolno rodbineko do-
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klado, ne glede na število službenih let, seveda z 
omejitvami (§§ 42. in 43.) te službene pragmatiko. 

Ljubljanska oblastna skupščina v Ljubljani, 
dne 25. januarja 1928.; St. 594. 

Tajnik: Predsednik: 
J. MajerSič s. r. dr. M. Natlačen s. r. 

* . 
To oblastno uredbo razglašam na podstavi čle

na 66. zakona, o oblastni in sreski samoupravi. 
V L j n b 1 j a n i, dne 8. februarja 1928.; S. št. 597. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Fran Vodopivec s. r. 

§ 8 . 
Oblastni odbor se pooblašča, da predpiše pravil

nik za izvajanje te uredbe. 

Oblastna skupščina mariborske oblasti v Mariboru, 
dne 22. decembra 1927. 

Tajnik: Predsednik: 
Franjo Hrastelj s. r. 

Uredbe mariborske oblastne skupščine. 
40. 

Na podstavi členov 64. in 74. zakona o oblastni 
in sreski samoupravi je sklenila oblastna skupščina 
mariborske oblasti v VI. seji z dne 22. decembra 
1927. zasedanja 1927./1928. naslednjo 

Uredbo 
o pobiranju oblastne davščine na ponočni 
obisk kavarn in barov in na kvartanje. 

§ 1 -
Oblastno davščino na ponočni obisk kavarn rro-

rajo plačevati obiskovalci kavarn po 24. uri. Dav
ščina znaša 2 Din za osebo. 

Oblastno davščino na ponočni obisk barov, noč
nih kavarn in vseh ostalih javnih lokalov podobne 
vrste morajo plačevati obiskovalci teh lokalov po 
24. uri. Davščina znaša 10 Din za osebo. 

Oblastno davščino na kvartanje po 2 Din za 
osebo morajo plačevati osebe, ki kvartajo v lokalih, 

' navedenih v prvem in drugem odstavku tega para
grafa in v gostilnah, ne glede na čas. Po času, dolo
čenem v prvem in drugem odstavku tega paragrafa, 
se plačuje za kvartanje dvojna taksa. 

§ 2. - ' 
Davščino mora pobirati koncesionar gostilniške

ga, odnosno kavarniškega obrta, ali zakupnik; na 
njegovo odgovornost pa ga smejo zastopati tudi 
uslužbenci. 

O plačanem davku dobi plačnik potrdilo na 
uradno predpisanem obrazcu. Obrazce predpiše ob
lastni odbor s posebnim pravilnikom ter jih izroči 
davčnim uradom, ki jih vodijo v evidenci kot strogo 
zaračunljivo tiskovino. 

Koncesionar, odnosno zakupnik, kupi obrazce 
pri pristojnem davčnem uradu. 

§ 3. 
Dav4ni uradi pošiljajo izkupiček za obrazce 

14dnevno oblastni finančni blagajni; mesečno, naj-
kesneje en teden po preteku meseca, pa pošljejo 
oblastnemu odboru statistično poročilo o prodanih 
.blokih. 

§ 4 -
Oblastni odbor sme uvesti pobiranje davščine po 

nalašč za to nastavljenih osebah, če smatra to za 
potrebno. 

Oblastni odbor se tudi pooblašča, da sme od
meriti davščino povprek. 

§ 5 . 
Za veako dovolilo, s katerim se podaljša policij

ska ura, se plača v mestih taksa 100 Din, v trgih 
50 Din, v vseh ostalih krajih pa 30 Din, če se ne 
plača taksa na plesno vajo. To takso pobirajo sreska 
poglavarstva (policijski komisariat) obenem, ko po
birajo državno takso' za podaljšavo policijske ure. 

§ 6. 
KoncesionaTJem, odnosno zakupnikom lokalov, 

ki ne postopajo po predpisih te uredbe, sme naložiti 
oblastni odbor davščino, odnosno takso, do šest
kratnega zneska, za katerega je ali naj bi bila 
oblast prikrajšana^ ne glede na kazen po členu 64. 
zakona ò oblastni in sreski samoupravi. 

§7. 
Ta davščina se prične pobirati dne 1 januarja 

1928. « 

To oblastno uredbo razglašam na podstavi čle
na 66. zakona o oblastni in sreski samoupravi. 

V M a r i b o r u , dne 9. februarja 1928.; 
S. br. 93/5. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Fran Schaubach s. r. 

41. 
Na podstavi členov 64. in 74. zakona o oblastni 

in sreski samoupravi je sklenila oblastna skupščina 
mariborske oblasti v VI. seji z dne 22. decembra 
1927. zasedanja 1927./1928. naslednjo 

Uredbo 
o oblastni dokladi na zakupnino lovišč. 

§ i . 
Zakupniki lovišč plačajo na zdraženo letno za

kupnino občinskih lovišč 20%no oblastno doklado. 

§ 2. 
Občine morajo pobrati oblastno doklado hkrati, 

ko pobirajo letno zakupnino, ter jo odpremiti ob
lastni finančni blagajni. 

§ 3. • . 
Za plačilo doklade jamčita zakupnik in občina. 

§ 4 - \ 
Lastniki zasebnih lovišč plačajo 20%no oblastno 

takso od vrednosti, ki jo ugotovi oblastni odbor od 
njih zemljišč, naravnost oblastni finančni blagajni. 

§5. 
Onemu, ki ne postopa po določilih te uredbe, 

sme naložiti oblastni odbor doklado, odnosno takso, 
do šestkratnega zneska, ne glede na kazen po čle
nu 64. zakona o oblastni in sreski samoupravi, ki jo 
izreka obče upravno oblastvo. 

§ 6. 
Ta doklarla, odnosno taksa, se prične pobirati 

dne 1. januarja 1928. 
Oblastni odbor se pooblašča, da predpiše pra

vilnik o pobiranju te doklade, odnosno takse. 

Oblastna skupščina mariborske oblasti v Mariboru, 
dne 22. decembra 1927. 

Za traktorje se plačuje taksa 1500 Din na leto. 
Traktorji, ki se uporabljajo v poljedelske svrhe, so 
takse prosti. 

Te takse so prosti državni, vojaški in samo
upravni avtomobili, motorne brizgalnice in reševalni 
avtomobili. Za avtomobile, služeče za izvrševanje 
obrta, ki je lastniku avtomobila edini in stalni po
klic, se plačuje polovica te takse. 

Za avtoomnibuse, to je za avtomobile, ki so na
menjeni za prevažanje potnikov in ki imajo več 
nego sedem sedežev, se plačuje enaka taksa kakor 
za druga tovorna vozila. Ta taksa velja tudi za 
ivtomnnibuse samoupravnih leles. 

dr. Josip Leskovar s. r. 

Tajnik: 
Franjo Hrastelj s. r. 

Predsednik: 
dr. Josip Leskovar s. r. 

To oblastno uredbo razglašam na podstavi čle
na 66. zakona o oblastni in sreski samoupravi. 

V M a r i b o r u , dne 9. februarja 1928.; 
S. br. 93/6. ' 

Veliki župan mariborske oblasti; 
. dr. Fran Schaubach s. r. 

42. 
Na podstavi členov 64. in 74. zakona o oblastni 

in sreski samoupravi je sklenila oblastna skupščina 
mariborske oblasti v VI. seji z dne 22. decembra 
1927. zasedanja 1927./1928. naslednjo 

Uredbo 
o oblastni taksi na motorna vozila. 

§ 1 -
Oblastna taksa na motorna vozila se pobira po 

številu konjskih sil, po nosilnosti in po teži: 
Za osebne avtomobile do 35 efektivnih HP od 

vsakih začetih 100 kg čiste teže 100 Din, od 35 HP 
navzgor pa povprečna taksa 2000 Din na leto. 

Na tovorne avtomobile po 50 Din od 100 kg nO' 
silne teže, toda taksa ne вте znašati več nego 
1500 Din na leto. 

Za motorna kolesa brez priklopnega voza se pla
čuje taksa 200 Din, s priklopnim vozom pa 800 Din 
na léto. 

§ 2. 
Taksa se predpisuje za vse leto naprej. Na vo

zila, kupljena med1 letom j se predpiše eorazmerni 
del takse. Pri tem se vpošteva kot začetek plačilne 
dolžnosti ono četrtletje, v katerem je bilo vozilo 
nabavljeno. 

Če motorno vozilo menja lastnika in je taksa 
že plačana, se za dotično koledarsko leto ne plača 
ponovna taksa. 

§ 3 . 
Lastniki morajo prijaviti svoja motorna vozila, 

davčnemu uradu najkesneje do konca meseca fe
bruarja vsakega leta, vozila, pridobljena po prijav
nem roku, pa v 15 dneh. V prijavi je treba označiti 
naziv tvornice ali tvornično znamko, vrsto vozila in 
številko kakor tudi število konjskih sil, odnosno 
nosilno in lastno težo avtomobila. 

§4. 
Davčni urad pregleda prijavo, izračuni in pobere 

takso ter izda lastniku potrdilo, čigar obrazec pred
piše oblastni odbor s posebnim pravilnikom. 

§ 5. 
Lastniku motornega vozila, ki ne postopa po 

določilih te uredbe, sme naložiti oblastni odbor takso 
do šestkratnega zneska in poleg tega kazen po čle
nu 64. zakona o oblastni in sreski samoupravi. 

§6. 
Ta taksa se prične pobirati dne 1. januarja 1928. 
Oblastni odbor se pooblašča, da predpise pra

vilnik o pobiranju te takse. 

Oblastna skupščina mariborske oblasti v Mariboru, 
dne ^2. decembra 1927. 

Tajnik: Predsednik: 
Franjo Hrastelj s. r. dr. Josip Leskovar s. r. 

To oblastno uredbo razglašam na podstavi čle
na 66. zakona o oblastni in sreski samoupravi. 

V M a r i b o r u , dne 9. februarja 1928.; 
S. br. 93/7. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Fran Schaubach s. r. 

43. 
Na podstavi členov 64. in 74. zakona o oblastni 

in sreski samoupravi je sklenila oblastna skupščina 
mariborske oblasti v VI. seji z dne 22. decembra 
1927. zasedanja 1927./1928. naslednjo 

Uredbo 
o oblastni veselični taksi in o taksi na 

plesne vaje. 
o-

§ l . 
Na vse prireditve, za katere se plačuje od vetopa 

20%na državna taksa v zmislu tarifne postavke 
99. a 1., točke 2.), zakona o taksah, se pobira 50%na 
oblastna doklada hkrati z državno takeo po pristoj
nem oddelku finančne kontrole. Kinematografska 
podjetja plačujejo le 25%no doklado. 

§ 2. 
Od plesnih vaj, ki.se vrže v javnih ali takih lo

kalih, ki se oddajajo zdaj pa zdaj v najem za razne 
prireditve, plača prireditelj za vsak plesni tečaj do 
osmih tednov oblastno takso v znesku 600 Din. Če 
traja tečaj nad osem tednov, se taksa ponovi. 

Takso sme prevaliti prireditelj plesnih tečajev 
na udeležence, zanjo pa jamči tudi lastnik plesnega 
lokala. 

§ 3 . 
Plesni tečaj je treba prijaviti pristojnemu od

delku finančne kontrole 24 ur pred otvoritvijo in 
hkrati, se mora odpremiti plesna taksa. 
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Onemu, ki ue postopa po določilih te uredbe, sme 
naložiti oblastni odbor takso do šestkratnega zne-
ska in poleg tega kazen po členu 64. zakona o ob
lastni in sreski samoupravi. 

§ 5. 
Ta taksa se prične pobirati dne 1. januarja 1928. 
Oblastni odbor se pooblašča, da predpiše pra

vilnik o pobiranju te takse. 

Oblastna skupščina mariborske oblasti v Mariboru. 
dne 22. decembra 1927. 

Tajnik: Predsednik: 
Franjo Hrastelj s. r. dr. Josip Leskovar s. T. 

* 

To oblastno uredbo razglašam na podstavi čle
na 66. zakona o oblastni in sreski samoupravi. 

V M a r i b o r u , dne 9. februarja 1928.; 
S. br. 93/8. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Fran Schaubach s. r. 

44. 
Na podstavi členov 64. in 74. zakona o oblastni 

in sreski samoupravi je sklenila oblastna skupščina 
mariborske oblasti v VI. seji z dne 22. decembra 
1927. zasedanja 1927./1928. naslednjo 

Uredbo 
o davščini na konsum električnega toka. 

§ 1 -
Konsunienti električnega toka v območju mari

borske oblasti plačujejo konsumni davek na elek
trični tok. 

§ 2. Ta davek znaša: 
za prvih 100.000 kilovatnih ur za vsako 

kilovatno uro Din 0-02, 
za nadaljnjih od 100.000 do 1,000.000 

kilovatnih ur za vsako kilovatno uro Din 0-015. 
za nadaljnjih od 1,000.000 do 10,000.000 

kilovatnih ur za vsako kilovatno uro . Din 0-01, 
in za nadaljnjih nad 10.000.000 kilovat

nih ur za vsako kilovatno uro . . . Din 0-005. 

§ 3 . 
Od konsiunentov, ki dobivajo tok neposredno od 

elektrarne, pobira ta davek elektrarna, od kon-
sumentov, ki dobivajo tok od posredovalcev njega 
oddaje, pa neposrednji posredovalec. 

§4. 
Davek se pobira mesečno. 
Lastniki elektrarn in posredovalci oddaje toka 

morajo predložiti vsak mesec oblastni finančni 
upravi izkaz o številu prodanih kilovatnih ur in od-
premiti davek najkesneje do konca prihodnjega me
seca oblastni finančni blagajni. 

Konsumenti, ki porabijo letno nad 100.000 kilo
vatnih ur toka, plačujejo davek v mesečni povpreč
nim, ki se izračuni na podstavi množine električnega 
toka, kcnsumirane v minulem letu. Končni obračun 
se izvrši en mesec po preteku obračunskega leta. 

§ 5. 
Lastniki elektrarn in posredovalci oddaje toka 

morajo dovoliti organom oblastnega odbora vpogled 
v statistične knjige, ki jih vodijo, dostop do števč-
nih naprav in, če je treba, tudi vpogled v račune, ki 
jih izdajajo odjemalcem za prodani tok. 

Lastnikom elektrarn in posredovalcem oddaje 
toka, ki ne postopajo po določilih te uredbe, sme 
naložiti oblastni odbor davščino do šestkratnega 
zneska, za katerega je ali naj bi bila oblast prikraj
šana na davščini, ne glede na kazen po členu 64. 
zakona o oblastni in sreski samoupravi. 

§ 7. 
Ta davek se prične pobirati dne 1. januarja 1928. 
Oblastni odbor se pooblašča, da predpiše pravil

nik o pobiranju tega davka. 

Oblastna skupščina mariborske oblasti v Mariboru, 
dne 22. decembra 1927. 

Tajnik: Predsednik: 
Franjo Hrastelj s. r. dr. Josip Leskovar s. r. 

To oblastno uredbo razglašam na podstavi čle
na 66. zakona o oblastni in sreski samoupravi s pri
pombo, da je po odloku ministrstva za finance z 
dne 24. januarja 1928., D. R. br. 1141, obremeniti 
količine električnega toka, ki se uporabijo v indu
strijskih podjetjih kot sirovina in sredstvo za pro
izvajanje, za 50 % niže od postavk, določenih na 
ostale količine električne energije, uporabljene; v 
druge svrhe. 

V M a r i b o r u , dne 9. februarja 1928.; 
S. br. 623/9.' 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Fran Schaubach s. r. 

45. 
Na podstavi členov 64. in 74. zakona o oblastni 

in sreski samoupravi je sklenila oblastna skupščina 
mariborske oblasti v VI. seji z dne 22. decembra 
1927. zasedanja 1927./1928. naslednjo 

Uredbo 
o oblastni dokladi k državni trošarini 

na opojne pijače. 

§ i - . 
Na vse vrste alkoholnih pijač se pobira oblastna 

doklada k državni trošarini. 

§ 2. 
Ta doklada znaša na vino in vinski mošt 50 %, 

na pivo, žganje, alkohol (špirit), rum, konjak in 
likerje 100% državne trošarine. 

§3. 
Kupec opojne pijače mora prijaviti v 24 urah. 

ko je pijačo vkletil, odnosno postavil v skladišče, 
pristojnemu oddelku finančne kontrole vrsto in mno
žino vkletene ali shranjene pijače ter obenem pla
čati določeno oblastno doklado. 

§ 4. 
Oblastna doklada po tej uredbi se prične pobirati 

dne 1. januarja 1928. 
Oddelki finančne kontrole morajo popisati na 

dan. ko stopi ta uredba v veljavo, zalogo vkletenih 
pijač ter takoj pobrati oblastno takso. 

§ s-
Prodajalcu ali točilcu, ki ravna zoper predpise 

te uredbe, sme naložiti oblastni odbor doklado do 
šestkratnega zneska, za katerega je ali naj bi bila 
oblast na dokladi prikrajšana. Ta kazen pa ne iz
ključuje kazni po členu 64. zakona o oblastni, in 
sreski samoupravi in po določilih kazenskega za
konika. 

§ 6. 
Oblastni odbor se pooblašča, da predpiše pravil

nik o pobiranju te doklade. 

§ 7 . 
Oblastni odbor se pooblašča, da sme dovoliti s 

pravilnikom ob izvozu in obmejnem prometu olaj
šave. 
Oblastna skupščina mariborske oblasti v Mariboru, 

dne 22. decembra 1927. 

Tajnik: 
Franjo Hrastelj s. r. 

Predsednik: 
dr. Josip Leskovar s. r. 

To oblastno uredbo razglašam na podstavi čle
na 66. zakona o oblastni in sreski samoupravi s pri
pombo, da je po odloku ministrstva za finance z 
dne 24. januarja 1928., D. R. br. 1141, dovoljena 
oblastna doklada k trošarini samo na konsum, ne 
pa na proizvajanje opojnih pijač. 

V M a r i b o r u , dne 9. februarja 1928.; 
S. br. 623/10. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Fran Schaubach s. r. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

3—2 U. br. 1132/1—1. 

Razpis ustanove. 
Razpisujem ustanovo pokojne Gabriele R e h n o -

v e, posestnice v Crikvenici. Obresti ustanovne glav

nice za leto 1927. se p odele štirim ubožnim ose
bam, rojenim na Kranjskem, vsaki po 497 Din 50 p. 

Prošnje naj se vlože v e n e m m e s e c u po 
objavi tega razpisa z naslovom: Veliki župan ljub
ljanske oblasti, oddelek I. 

Prošnji je treba priložiti: 
a) izpričevalo nravnosti; 
b) izpričevalo uboštva, oboje potrjeno po pristojnem 

županstvu in župnem uradu; 
c) rojstni in krstni list. 

V L j u b 1 j a n i, dne 31. januarja 1928. 
Zastopnik velikega župana ljubljanske oblasti: 

dr. Andrejka s. r. 
U. br. 2858/8—1. 

Razpis ustanove. 
Razpisujem d v e m e s t i u s t a n o v e p o 

k o j n e g a A l o j z i j a K o r s i k e za v r t n a r 
s k e v a j e n c e letno po 1500 Din. Obe mesti sta 
omejeni na 2. in 3. leto vajenčeve učne dobe s 
pristavkom, da se podeli ustanova vajencu šele za
četkom drugega leta njegove učne dobe in da mu 
ostane do konca triletne učne dobe. Če po preteku 
te učne dobe ne opravi štipendist vrtnarskega iz
pita z zadovoljivim uspehom, nima več pravice, na
dalje uživati ustanovnega mesta. Vajencu, ki je 
opravil ta izpit pravočasno, t. j . takoj po preteku 
učne dobe, z zadovoljivim uspehom in ki se hoče 
izpopolniti v trgovski vrtnarski stroki ter nadalje
vati strokovno izobražanje v inozemstvu, se more 
podeliti ta ustanova še za nadaljnje tretje leto, toda 
le na podstavi potrdila inozemskega delodajalca, da 
je nastopil službo. Dokazati pa mora s potrdilom 
svojega delodajalca-inozemca vsake tri mesece, da 
se dostojno vede v službi, da se pridno bavi z vrt
narstvom in da napreduje v stroki. 

Ustanova se izplačuje pòluletno, in sicer meseca 
januarja in meseca julija vsakega leta za nazaj. 

Pravico do te ustanove imajo: 
1.) sinovi ustanovnikovejra sorodništva; 
2.) če teh ni, ubožni sinovi trgovskih vrtnarjev 

v Sloveniji,, ki so člani zadruge trgovskih vrtnarjev; 
3.) če teh ni, ubožni sinovi vrtnarjev iz ljubljan

ske in mariborske oblasti, ki niso člani zadruge 
trgovskih vrtnarjev za Slovenijo; 

4.) če ni takih prosilcev, se more podeliti usta
nova prosilcem-smovom članov zagrebške ali beo
grajske zveze trgovskih vrtnarjev, in 

5.) če ni nobenega kvalificiranega prosilca pod 
1.) do 4.), se podeli ustanova ubožnemu prosilcu, ki 
se izkaže, da iz veselja goji vrtnarstvo. 

Podelitvena pravica, pristoji zadrugi trgovskih 
vrtnarjev za Slovenijo. 

Prošnje naj se vlože pri velikem županu ljub
ljanske oblasti, oddelku I., n a j k e s n e j e d o d n e 
1 5. m a r c a 1 9 2 8. 

Prošnjam je treba priložiti: 
1.) nravstveno izpričevalo prosilčevo in njegovih 

staršev, potrjeno po pristojnem županskem in žup
nem uradu (poglavitni pogoj podelitve je vselej, da 
so prosilec sam kakor tudi njegovi starši neoma-
deževanega življenja); 

2.) rojstni (krstni) list; 
3.) domovinski list; in 
4.) ubožno izpričevalo. 
Prošnje, ki niso opremljene po navedenih pred

pisih, nadalje prošnje* ki jih vlože prosilci prepozno, 
se ne bodo vpoštevale. 

V L j u b l j a n i , dne 3. februarja 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Andrejka s. r. 

L. št. 170. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 22. do dne 31. januarja 1928. 

S r e z 
Sä 
O o •sä 

o> 61 

Črnomelj. 
Krško 

| Laško 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 

Skupina tifuznih bolezni 

Skupaj 

3 
3 

7 
13 

1 

i 
1 1 
4 

2 

2 
4 

. 
• 

- 13 

Nalezljivo vnetje možganov. — Meningitis cerebro
spinalis epidemica. 

Litija i ] i . | . j #. i l 
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Skrlatinka. — Scarlatina. 
Brežice . . . . 
Črnomelj. . . . 
Krško 
Laško 
Ljubljana, srez . 

I Ljubljana, mesto 
Novo mesto ' . . 
Radovljica . . 

Skupaj 

18 
5 

5 
4 
2 

39 15 

10 
2 

3 
1 

19 

6 
1 

11 
6 
2 
4 
3 
2 

Ošpice. — Morbilli. 
Kamnik . . . . 
Kastav 

i Kočevje . . . . 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 

Skupaj 

4 
1 
1 

10 

41 
2 
2 
1 
6 

I 

16 i 52 12 

35 I 

41 
3 
2 
1 
9 

Davica. — Dlphteria et Croup. 
Brežice . . . . 
Črnomelj . 
Kranj . . . . . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto 
Radovljica . 

Skupaj 

2 
1 
3 

7 

• 

3 

1 
1 

• 

2 

1 

i 
2 

56 

Brežice . 
Kranj . . 
Krško. . . . " ; 
Laško . . . . . 
LJubljana, mesto 

Sen. — Erysipelas. 

Skupaj . | 7 | 3 
V L j u b l j a n i , dne 3. februarja 1928. 
Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 

dr. Mayer s. r. 
L. br. 169. 

Izkaz za leto 1926. o zdravstveno-stati
stičnih razmerah v ljubljanski oblasti. 
«levilo prebivalcev 537.019 
Število porok 3.927 
Število rojencev 16.310 
Nezakonski rojenih 1.286 
Mrtvorojenih, . . ' 326 
Število umrlih 9.432 

Umrli so po starosti: 
do S let 2699 
od 5 do 15 let 258 
od 15 do 30 let 810 
od 30 do 50 let 988 
od 50 do 70 let 2057 
nad 70 let 2620 

Vzroki smrti: 
prirojena življenska slabost 
tuberkuloza 
pljučnica 
difterija 
dušljivi kašelj 
skrlatinka 
ošpice 

tifuz trebušni 
griža 
kolera infantum . . . 
otročniška vročica . . 
bolezni na ranah . . . 
druge infekcijske bolezni 
prenosno živalske bolezni 
kap 
srčna napaka 
nove tvorbe zloeestega značaja (Carcinom, SaT-

komete) 
ostali naravni vzroki smrti 

650 
1367 

732 
24 
67 
31 
29 
51 
44 
84 
16 
62 

170 
2 

431 
525 

302 
4488 

93 

po nesreči sta se zastrupili 2 
umrlo jih jo zaradi avtomobilne nesreče . . . 7 

Samomor je izvršilo 83 oseb, in sicer: 
obesilo se jih je 40 
zastrupilo se jih je (s fosforjem, arzenikom, 

lizolom, oetovo kislino) 15 
utopilo se jih je 14 
ustrelilo se jih je 11 
obesila se je v zaporu 1 
zabodla se je 1 
operirala si je sama z britvijo kilo in je iz

krvavela 1 

Umorjenih in ubitih je bilo 29 oseb, in sicer: 
umorjene so bilo 4 
ubitih je bilo 5 
ustreljenih je bilo 6 
zabodene v tepežu so bile 3 
ubite v tepežu so bile 4 
razbojno je bila umorjena s sekiro . . . . 1 
z bencinom politi in zažgani sta bili . . . . 2 
obešena je bila 1 
dete so umorile 3 

V L j u b l j a n i , dne 3. februarja 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Mayer s. r. 

L. br. 179. 

Izprememba v seznamku zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
Dr. Pavel P e h a n i, zdravnik v ženski bolnici 

v Ljubljani, je bil vpisan v imenik zdravniške zbor
nice za 'Slovenijo. 

V L j u b l j a n i , dne 7. februarja 1928. 
Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 

dr. Mayer s. r. 
Vet. br. 127. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

od dne 30. januarja do dne 5. februarja 1928. 
O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so Batisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i g o v e đ i h . 
Kastav: Kastav (Jelovičani, Saršoni in Sroki po 

1 dvorec). 
S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Artiče (Artiče in Zgornji Obrez po 1 dvo
rec, Dolenja vas 2 dvorca). Krško: Krško (Leskovec 
1 dvorec). Škofja Loka: Trata (Žirovski vrh 1 dvo
rec). Ljubljana, mesto: Ljubljana, .mesto 1 dvorec. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kočevje: Dolenja vas (Dolenja vas 1 dvorec). 
V L j u b l j a n i , dne 8. februarja 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
oblastni veterinarski referent Paulin s. r. 

Letnik X. 
se morajo vložiti najkesneje do 11. ure na dan lici
tacije v zapečatenem' zavitku z zunanjo označbo: 
«Ponudba za dobavo vodovodnih cevi za Prekopo 
ponudnika N. N.». One ponudbe, ki ne navajajo vseh 
potrebnih elementov «a ugotovitev cene, ali one, 
ki predlagajo izpremembo predpisanih licitacijskih 
pogojev, prav tako ponudbe, ki prispejo naknadno 
ali prepozno, telefonski ali brzojavno, najsi pravilno 
taksirane, kakor tudi vsa naknadna pojasnila k po
nudbam, se ne vzamejo v pretres. Ponudbe, poslane 
s pošto, se vpoštevajo samo, če izjavijo ponudniki 
v njih ali pa pri licitaciji po svojih pooblaščencih, 
da so jim iznani vsi spodaj navedeni pogoji in pred
pisi za nabavo in da pristajajo nanje. 

Vsak ponudnik mora položiti pri blagajni dele
gacije ministrstva financ v Ljubljani ali finančnega 
okrajnega ravnateljstva v Mariboru kavcijo, dolo
čeno v členu 88. zakona o državnem računovodstvu, 
najkesneje do 10. ure na dan licitacije, in siceT 5 % 
(ali 10 %, če je tuj državljan) ponujene vsote. 

Licitanti morajo prinesti s seboj revera o polo
ženi kavciji, izpričevalo o podjetniških sposobnostih 
in potrdilo o prijavi svojega podjetniškega posla za 
tekoče leto in potrdilo o plačanih davkih. 

Podrobni, splošni in tehnični pogoji za nabavo 
so na vpogled vsak dan, razen ob nedeljah, od 9. 
do 12. ure pri oblastnem hidrotehničnem oddelku v 
Mariboru (soba št. 52). 

V M a r i b o r u , dne 3. februarja 1928. 
Veliki župan mariborske oblasti: 

dr. Schaubach s. r. 
. št. 4/3. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 15. do dne 21. januarja 1928. 

Slučajne smrtne nezgode. 
Umrlo je 245 oseb, in sicer: 

ponesrečilo se jih je zaradi različnih poškodb ' 
(po udarcih, vozilih, zmečkanih, pohojenih, 
zlomljenih itd.) 85 

utonilo jih je ' _ 7Q 
vlak je povozil 14 
opeklo se jih je 30 
strela je ubila 12 
po nesreči je bilo ustreljenih 
zmrznila je % 

po nesreči so jib je zadušilo . . . . . . 
električni tok je ubil 
v rudniku sta bili zasuti 
po nesreči je nabodla srce . / . . . . 
v planinah so se ubile 

Razglasi velikega župana mariborski 
oblasti. 

H. št. 14/5. 314 3—1 

Razglas o ofertni licitaciji za dobavo 
cevi za vodovod v Prekopi, Cepljah in 

Stopniku. 
Po odloku gospoda ministra za poljedelstvo in 

vode D. V. br. 13.023 z dne 14. novembra 1927. in 
po členih 82. do 105. zakona o državnem računo
vodstvu razpisujem na dan 5. m a r c a 1 9 2 8 . ob 
11. uri pri oblastnem hidrotehničnem oddelku v 
Mariboru (soba št. 52) ofertno licitacijo za dobavo 
nastopnih vodovodnih'cevi: 

1.) Mannesmannovib jeklenih asfaltiranih cevi z 
mufami, tip C, s premerom 60 mm, v dolžini 80 m, 

2.) Mannesmannovih jeklenih asfaltiranih cevi z 
mufami, tip C, s ртешгот 80 mm, v dolžini 1250 m, 
z vsem zagostitvenim materialom vred in za skupno 
vsoto 105.600 Din, postavljeno franko v vas Pre
kopo pri Vranskem, v Savinjski dolini. 

Pismene ponudbe, opremljene s kolkom za 100 
Din (eventualne prilogo s,kolkom po 5 Din za polo), 
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Skupina tifuznih bolezni. 
Celje 
Maribor, mesto . 
Murska Sobota . 
Prevalje . . . . 
Ptuj 
Slovenjgradec 

Skupaj 1 10 

Prevalje 
Griža. — Dyeenteria. 
. . | 2 ,. . ; . 

Skrlatinka. — Scarlatina. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Čakovec 

j Dolnja Lendava . . 
Konjice 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Ptuj, mesto . . . | 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj . | 21 | 4 ! ! 

Ošpice. — Morbilli. 
Dolnja Lendava . .. i 1 i 
Ljutomer j 11 i 3 
Maribor, levi breg . j i . 
Murska Sobota . . I 8 4 

1 
11 

Skupaj . ! 21 20 

Davica. — Dlphteria et Croup. 
Celje 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg. 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prevalje 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj 

1 
2 

1 
2 

1 

7 

i 
t 

i 
2 
4 

1 
1 

, 

2 

Sen. — Erysipelas. 
I Celje. . . . . 

Konjice . . . 
1 Maribor, desni breg 
j Maribor, mesto . 
j Ptuj, mesto. . . 
i Slovenjgradec . 
! Skupaj 1 

1 
Krčevita odrevenelost — Tetanus. 

Ptuj j . j i | . ! • i 
V M a r i b o r u , dne 31. januarja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblaeti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko 8. r 



14. 94 Letnik X. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St. П—257 ex 1928. 

Razglas. 
Generalna direkcija državnega računovodstva je 

naznanila z razpisom D. R. br. 8577 z dno 26. ja
nuarja 1928., da veljajo za vsa državna izplačila v 
tuji valuti v mesecu februarju 1928. nastopni ob-
računjevalni tečaji: 

1 napoleondor Din 218-65 
100 francoskih frankov . . . . » 223-30 

1 belg > 7-92 
100 drahem > 75-— 
100 italijanskih lir » 300— 
100 švicarskih frankov . . . . » 1094-50 
100 pezet » 972— 
100 nizozemskih goldinarjev . . » 2290— 
100 danskih kron » 1520-̂ — 
100 švedskih kron » 1524— 
100 finskih mark » 143— 

1 angleški funt * 277— 
1 egiptovski funt » 284— 

1 dolar » 56-75 
100 romunskih lejev » 35*— 
100 levov » 4 1 — 

1 papirnata turška lira . . . » 29-20 
100 papirnatih turških piastrov . » 29-20 
100 češkoslovaških kron . . . . » 168-40 

1 avstrijski šiling » 8 — 
1 pengö » 9-93 
1 zlati zlot » 6-35 
1 zlata nemška marka . . . . » 13-53 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 2. februarja 1928. 

Za delegata: Sušeč s. r. 

Razglasi sodisi in sodnih oblastev. 
Prede. 45/5/28—2. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je imenovalo 

drja. Armina S t r a s s e r j a , odvetnika, in Drago-
tina G r t i š k o v n j a k a , davčnega uradnika — 
oba v Dolnji Lendavi, za tolmača madžarskega je
zika pri okrajnem sodišču v Dolnji Lendavi. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 8. februarja 1928. 

Št. 387/28. 
Razglas. 

Po razpisu ministrstva pravde z dne 3. februarja 
1928., št. 4879, se določajo stroški za preskrbo, 
stražo in upravo kaznilnic v Sloveniji za leto 1928. 
za enega kaznjenca (eno kaznjenko) in en dan: 
za moško kaznilnico v M a r i b o r u po . . 1 4 Din 

(štirinajst dinarjev), 
za žensko kaznilnico in prisilnico v B e -

g u n j a h pri Lescah po 10 Din 
(deset dinarjev). 

Višje državno pravdništvo v Ljubljani, 
dne 6. februarja 1928. 

Grasselli s. r. 

S 14/27—58. 317 

Konkurzni oklic. 
Prezadolženka: Marija K o g o v š e k , trgovka v 

Dolenjem Logatcu št. 41. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. S 

14/27—2 o imovini te prezadolženke. je po § 139. k. r. 
odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek Ш., 
dne 28. januarja 1928. 

S 5/28—2. 346 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Ivana L u p -

š e t a, trgovca v Ljubljani, Karlovška cesta št. 30. 
Konkurzni komisar: dr. Anton Stuhec, svetnik 

deželnega sodišča v Ljubljanu 
Upravnik maee: dr. Albin Suyer, odvetnik v 

Ljubljani. > 

Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 140 dne 2 5. f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob desetih. 
Oglasitveni rok do dne 3 1 . m a r c a 1 9 2 8 . Ugoto 
vitveni narok pri podpisanem sodišču dne 2 1 e g a 
a p r i l a 1 9 2 8. ob desetih. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 8. februarja 1928. 

S 6/28—2. 347 
Konkurzni oklic 

Razglasitev konkutrza o imovini Franca L è -
s a r j a, trgovca v Ljubljani, Celovška cesta št. 81. 

Konkurzni komisar: dr. Anton Lajovic, svetnik 
deželnega sodišča v Ljubljani. 

Upravnik mase: dr. Milan Šubic, odvetnik v 
Ljubljani. 

Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 140 dno 2 5. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob devetih. 
Oglasitveni rok do dne 3 1 . m a r c a 1 9 2 8 . Ugoto
vitveni narok pri podpisanem sodišču dne 1 4 e g a 
a p r i l a 1 9 2 8. ob desetih. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 8. februarja 1928. 

S 16/27—76. 319 

Določitev naroka za prisilno poravnave. 
Prezadolženec: Franc L e s j a k, pekovski moj

ster na Bregu pri Celju. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilni porav

navi, ki jo predlaga prezadolženec, in za ugotovitev 
naknadno prijavljenih terjatev se določa narok na 
dan 28. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 22. 

Prezadolženec in poroki morajo priti k naroku 
osebno. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 8. februarja 1928. 

S 22/27—17. 348 

daljnje pravice do te zapuščine, ako bi zaradi plačila, 
napovedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 2. februarja 1928. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Fric C u k, lesni trgovec in po

sestnik y Vojniku. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 22/27—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 166., 
odstavku 2., k. r. odpravljen, ker ni kritja za stroške 
postopanja. Obenem se preklicuje ugotovitveni na
rok, določen na dan 18. februarja 1928. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 
oddelek L, 

dne 8. februarja 1928. 

S 2/27—61. 320 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prezadolženec: Rudolf K o p a č , trgovec v No

vem mestu. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilni porav

navi, ki jo predlaga prezadolženec, se določa narok 
na dan 23. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 
ob pol enajstih pri tem sodišču v sobi št. 19. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek h, 
dne 7. februarja 1928. 

Cw II a 4/28—3. 
Sklep. 

321 

Merkantilna banka v Kočevju toži delavca Franca 
N o v a k a in delavko Terezijo N o v a k o v o , oba 
v Kočevju, zaradi meničnega zneska 1510 Din s pri-
padki. 

Ker je sedanje bivališče Franca Novaka neznano, 
se mu postavlja za skrbnico Terezija Novak v Ko
čevju, Podgorska ulica. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek II. a, 
dne 3. februarja 1928. 

A I 960/27—9. 324 

Oklic, s katerim se sklicujejo zapuščinski 
upniki. 

Pavla O m e j c, knjigovodkin ja v Ljubljani, Pred 
škofijo št. 7, je dne 5. decembra 1927. umrla. 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine, se pozivljejo, 
naj jih napovedo in dokažejo pri tem sodišču dne 
10. m a r c a l 9 2 8. ob devetih v sobi št. 34 ustno 
ali pa do tega dne pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, 
ki niso zavarovani z zastavno pravico, nikake na-

Nc VII 170/28—2. 308 

Oklic ukradene vložne knjižice. 
Na predlog Barbare B o ž i č e v e , zasebnice na 

Bregu pri Ptuju, se oklicuje vložna knjižica Kmečko 
hranilnice in posojilnice v Ptuju, reg. z. z n. z., 
št. 2977 z' vlogo 30.712 Din 50 p, ki je bila pred
lagateljici baje ukradena. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj pred
loži vložno knjižico v š e s t i h m e s e c i h p o objavi 
tega oklica sodišču; tudi drugi udeleženci morajo 
predložiti svoje ugovore zoper predlog, ker bi se 
sicer po navedenem roku izreklo, da je vložna knji
žica razveljavljena. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek VII., 
dne 3. februarja 1928. 

E 248/27—14. ->*3 
Sklep. 

Izvršba z dražbo nepremičnin: zemljiška knjiga 
Brezje, vi. št. 75, ki jo je dovolilo to sodišče s skle
pom opr. št. E 248/27—2, se po § 200., št. 3, i. r.. 
ustavlja. 

Pred potekom pol leta po ustavitvi se zaradi 
iste terjatve ne sme predlagati novo dražbeno po
stopanje. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 9. decembra 1927. 

E 2698/27—8. 303 
Dražbeni oklic 

Na predlog Josipa G r a s o 11 i j a, trgovca pri 
Sv. Jakobu, bo dne 24. f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob 
devetih pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi ob
enem odobrenih pogojev dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Vodruž, vi. št. 96: hiša s priteklinami, 
cenilna vrednost 2127 Din, gospodarsko poslopje, 
centina vrednost 1000 Din, zemljišče (njive in gozd), 
cenilna vrednost 9110 Din 5 p, skupaj 12.287 Du» 
5 p; najmanjši ponudek 8158 Din. 

K nepremičnini spada gospodarsko orodje v ce-
nilni vrednosti 127 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 1223 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 7. januarja 1928. 

E 2583/27—10. 226 

Dražbeni oklic 
Na predlog Ane R e i c h o v e , posestnice v Ve-

zovju, bo dne 29. f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob devetih 
pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi obenem 
odobrenih pogojev dražba polovice nepremičnin: 
zemljiška knjiga Tratna, vi. št. 56: hiša e pritekli
nami, gospodarskim poslopjem in'svinjakom, cenilna 
vrednost 27.695 Din, zemljišča (travniki, gozdi in 
njive), cenilna vrednost 63.337 Din 55 p, ekupaj 
91.052 Din 55 p, in preživitne pravice Marije Frece-
tove 10.300 Din —. skupaj 80.732 Din 55 p, polovica 
torej 40.366 Din' 27 p; najmanjši ponudek 26.910 Din 
84 p. 

K nepremičnini spadajo: 1 konj, 1 krava, 1 sti
skalnica, 1 mlatilnica, 1 slamoreznica, 2 voza in raz
lično gospodarsko orodje v skupni cenilni vrednosti 
9445 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 4036 Din 62 p. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 13. januarja 1928. 

E 651/27—9. 
Sklep. 

350 

Na javni dražbi dne 17. oktobra 1927. ni bilo 
nobene ponudbe. Zato se izvršba po prisilni prodaji 
nepremičnin: katastralna občina Bistrica, vi. št. 4 
(pare. št. 1099 in 1134) in vi. št. 617 (pare. št. 974 
in 1001), dovoljena s sklepom z dne 10. julija 1927., 
opr. št. E 651/27—1, po § 151. i. r. ustavlja. 

Pred potekom pol leta od dražbenega naroka 
se ponovna uvedba dražbenega postopanja ne more 
predlagati. 

Okrajno sodišče, v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 17. oktobra 1927. 
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E 13/27. 219 
Dražbeni oklic 

Dne 2 8. f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Crenšovci, vi. št. 461 pod B 2 a, 

Cenilna vrednost: 2000 Din; najmanjši ponudek: 
1350 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne moglo več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

.Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Октајпо sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek I I , 
dne 16. januarja. 1928. 

E 227/27—8. 

E 397/27—«. 179 

Dražbeni oklic. 
Dne 28. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob tri četrt na 

devet bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba 
nepremičnin: zemljiška knjiga Gornja Radgona, vi. 
st. 61. 

Cenflna vrednost: 133.509 Din; najmanjši ponu
dek: 89.006 Din. 

'Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek H, 
dne 20. januarja 1928. 

E 879/27—9. 169 

Dražbeni oklic 
Dne 2 1 . f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Šenčur, vi. št. 392. 

Cenilna vrednost: 9350 Din; najmanjši ponudek: 
Ò23B Din 34 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je"ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek II., 
dne 16. januarja 1928. 

E 5081/27—8. 225 
Dražbeni oklic 

Dne 2 4. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Tomišelj, vi. št. 462 in 676, in 
zemljiška knjiga Jezero, vi. št. 211. 

Cenilna vrednost: 31.595 Din 80 p; najmanjši po
nudek: 21.064 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 12. januarja 1928. 

E 726/27, 231 

Dražbeni oklic 
one 8. m a r c a 1928.• ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Selišči, vi. št 89 

Cenilna vrednost; 1937 Din 80 p; najmanjši po
nudek: 1291 Dm 86 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje.pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek II., 
dne 28. januarja 1928. 

95 

Dražbeni oklic 
Dne 2 9. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 

podpisanem sodišču javna, dražba zemljišč vi. št. 107, 
davčna, občina. Lož (hiša v Ložu št. 27 z gospodar
skim poslopjem, 4 njive, 2 travnika, 1 pašnik in 
3 gozdi), 2/зов deleža solastnine do vi. št. 39, davčna 
občina Otok I., in priteklin. 

Cenilna vrednost s priteklinami vred: 21.260 Din; 
najmanjši ponudek: 15.160 Din. 

Vse drugo je razvidno iz dražbenega oklica, na
bitega na tukajšnji sodni deski. 

Okrajno sodišče v Ložu, oddelek L, 
dne 26. januarja 1928. 

E 1069/27—7. 176 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 7. f e b r u a r j a 1 9 2 8. ab devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Noršinci, vi. št. 99, in 88/oeink vi. 
št. 271, katastralna občina Noršinci (hiša št. 32 z 
gospodarskim poslopjem, njive, pašniki). 

Cenilna vrednost: 37.891 Din 50 p; najmanjši po
nudek: 25.649 Din. •' 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 14. januarja 1928. 

L 2/27—10, L 6/27—3, L 7/27—5. 315 

Razglasitev preklicev. 
S sklepi podpisanega sodišča so bili preklicani: 
1.) Zaradi zapravljivosti omejeno: Alojzij 

6 r d on, rojen dne 11. aprila 1902, posestnik v Ma
lih Oešnjicah št. 10, pristojen v občino Cešnjice, srez 
Litija (sklep L 2/27—10); skrbnik: Janez Jerin, po
sestnik v Št. Vidu pri Stični. 

Ž») Zaradi slaboumnosti popolnoma: 
a) Ivan Mak, orožniški upokojenec v Stični 

št. 51, rojen dne 19. decembra 1864. v Trstu, pri
stojen v občino Prevoje, srez Kamnik (sklep 
L 6/27—3); skrbnik: Miha Strmole, posestnik na 
Viru. 

b) Franc K r i ž a j , zasebnik v Višnji gori, rojen 
leta 1853., pristojen v Ljubljano, sedaj začasno v 
Ljubljani, Knafljeva ulica št. 9 (sklep L 7/27—5); 
skrbnik: Konrad Tekstar, župnik v Višnji gori. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek I., 
dne 7. februarja 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 

46! 
Tarifna obvestila.* 

Ugodnost za prevoz sirovega tobaka iz Bolgarije 
v Trst 

Tarifno obvestilo G. D. br. 54.346/27 z dne 30ega 
avgusta 1927., ki je bilo razglašeno v «Službenih 
Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 
10. septembra 1927., št. 204/LVIII,1 stopi iznova v 
veljavo ter velja od dne 1. januarja 1928. do pre
klica, najdlje pa do dne 31. decembra 1928. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 30. decembra 1927.; G. D. br. 83.390/27. 

Dopolnitvi tarif. 

a) Dopolnitev lokalne tarife z dne 1. oktobra 1926. 
Z veljavnostjo od dne 25. januarja 1928. naj se 

vpiše v tej tarifi na 81. strani v izjemno tarifo 
br. 1 c in na 50. strani v izvozno tarifo br. 1 po 
abecednem redu v seznamek postaj, od katerih velja 
izjemna, odnosno izvozna tarifa, postaja z nazivom 
«Mladenovac». 

Letnik Ž. 
232 i b) Dopolnitev hiške tarife z dne 1. oktobra 1926. 

Z veljavnostjo od dno 25. januarja 1928. naj se 
vpiše v tej tarifi na 39. strani v luški tarifi 'br. 32 po 
abecednem redu v seznamek postaj, od katerih velja 
luška tarifa, postaja z nazivom «Mladenovac». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu; 
dne 12. januarja 1928.; G. D. br. 84.283/27. 

* 

Popravek k železniški tarifi kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev, delu H., 

ki velja od dne 1. oktobra 1925. 
Z veljavnostjo od dne 15. februarja 1928. naj se 

i izvrši vi tej tarifi na 74. strani ta-le popravek: 
V poziciji D-22-4)) naj se prečrta dosedanja pri-

! pomba (tolmačenje), natisnjena s kurzivnimi' črkami, 
in naj se postavi namesto nje ta-le pripomba (tol
mačenje): 

«Ovamo spada bačvarsko drvo, koje je eepano i 
sekirom prosto obrađeno u duge i danca. 

Mekano bačvarsko drvo do 1*25 m dužine i 2& mm 
debljine spada u poziciju D-23-đj). 

Gotove duge i danca spadaju u poziciju D-U-d).» 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 13. januarja 1928.; G. D. br. 1218/28. 

* 

Direktni blagovni promet med republiko Poljsko, 
kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, Italijo in 

Romunijo. 
Izprememba besedila k členu 13. m. k. o povzetjih 

in predjemih. 
V tarifnem obvestilu o gorenjem prometu, ob

javljenem v «Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca» z dne 12. maja 1927., št. 104/ 
/XXVII,2 naj se nadomesti pod II. «Posebne regle-
mentarne odredbe» točka 7). «Povzetja in predjemi» 
(člen 13. m. k.) s tem besedilom: 

«Povzetja in predjemi so dopuščeni samo v va
luti predajne države.» 

Ta izprememba velja od dne 1. januarja 1928. 

iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 14. januarja 1928.; G. D. br. 1522/28. 

* 

Upostavitev normalnih rokov, prostih etojnine in 
ležnine na vseh postajah direkcije v SuboticL 
Dne 18. januarja 1928. se uvedejo iznova nor

malni natovarjalni in raztovarjalni roki, prosti stoj-
nine in ležnine, na postajah subotiške direkcije, ki 
so: Vršac, gl. stan., Pančevo, Veliki Bečkerek, Be-
gej, Veliki Bečkerek Fabrika, Andrijevci, Kovin, 
Kovin Dunav, Velika Kikinda, Senta, Stari Bečej, 
Novi Sad, Novi Vrbas, Kula, Crvenka, Stari Sivac, 
Sombor, Subotica, Nova Palanka, Vinkovci, Slav on- ' 
ski Brod, Brčko, Samac, Đakovo, Apatin in Bajmok. 

Skrajšani natovarjalni in raztovarjalni roki na 
postajah ostalih direkcij, navedenih v tarifnem ob
vestilu G. D. br. 78.465/27, ki je bilo razglašeno v 
«Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 13. decembra 1927., št. 283/LXXIX,8 

ostanejo še nadalje v veljavi. 
Dne 18. januarja 1928. se ukinejo na postaji v 

Novem Sadu skrajšani 24urni roki, prosti ležnine 
ob izdajanju brzovoznega in sporovoznega blaga, ki 
so bih razglašeni v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 10. decembra 1927., 
št. 281/LXXVn.* Zgoraj omenjenega dne so u/v<xlejo 
iznova normalni 48urni roki, prosti ležnine, ki so 
navedeni v železniški tarifi, delu II., oddelku B, 
točki 10-A-g, odnosno točki 10-B-d. 

(Odobril gospod generalni direktor pod š t 1480/28 
z dne 17. januarja 1928. na podstavi uredbe o orga
nizaciji ministrstva •za promet in prometne službe 
in v zvezi s § 80. železniške prometne uredbe.) 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 1.7.јапиатја 1928.; G. D. br. 1480/28. 

* 

Popravek k lokalni tarifi z dne 1. oktobra 1926. 

Z veljavnostjo od dne 1. februarja 1928. naj se 
popravi v tej tarifi v uvodu, in sicer v oddelku D 
na 9. in 10. strani besedilo, po katerem velja lokalna 
tarifa: «Ljutomer-državna granica kod Gornje Bad-
gone» v besedilo: «Ljutomer-Radkereburg» in bese
dilo: «Pakrac-državna granica kod Lukača (sa pru
gama Virovitica-Slatina, Baetaji-nKončanica)» v be-

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 30. januarja 1928., št. 21/V. 

1 Uradni liet z dne 17. septembra 1927., št. 409/96. 

2 Uradni list z dne 21. maja 1927., št.244/5d. 
8 Uradni list z dne 28. decembra 1927., št. 5ИД29. 
« Uradni liet z dne 24. decembra 1937., š t 505/128. 



14. 
sedilo: «Pakrac-Barč (sa prugama Virovitica-Sla-
tina-Bastaji-Končanica)». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 16. januarja 1928.; G. D. br. 83.468/27. 

* 

Dopolnitve tarife za prevoz izvestnega blaga, avto
mobilov in živih živali med postajami v kraljevini 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na eni strani in po
stajami italijanskih državnih železnic na drugi stranu 

Na 270./271., 382./383. in 494/495. - strani te 
tarife naj se postavi pri postaji na Reki (Fiume) 
znak **, na omenjenih straneh spodaj pa znak ** 
s to-le pripombo: «Za izvesne kolske tovare ртеко 
3. pogranične prelazne tačke Rakek tranzito je ra
čunanje vozarino od železnice do železnice po lokal
nim tarifama korisneje.» 

Na 340./341., 342./343., 452./453., 454./455., 
564./565. in S66./567. strani naj so postavi pri veeh 
postajah v Trstu (Trieste) znak ** s to-le pripombo: 
«Za izvesne kolske tovare preko 3. progranične pre
lazne tačke Rakek tranzito je računanje vozarine od 
železnice do železnice po lokalnim tarifama koris-
neje.» ' 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 18. januarja 1928.: G. D. br. 2088/28. 

^ 96 

v njej 5 bankovcev po 100 Din, 1 akademska legiti
macija in 1 poštna položnica; 1 zlata igla za petljo 
z okraskom dveh zamorekov; 1 diamant za rezanje 
stekla; 1 rjava usnjena denarnica, v njej 370 Din, 
1 srečka «Stadiona» in 1 potrdilo Pehanijeve banke; 
za 1 predpasnik kambrika; 1 zlat uhan z ametistom; 
4 bankovci po 10 Din. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do 

dne 31. januarja 1928.: 
1 moški dežnik; 1 srebrn palični držaj; 1 mesar

ski brusač («štrajhar»); 2 bankovca po 10 Din; 
1 bankovec za 1000 Din in 1 bankovec za 10 Din; 
1 ščipalnik; 1 klešče; 1 ogrlica s srebrno zaponko. 
— V železniških vozovih so se našli ti-le predmeti: 
6 moških dežnikov, 2 ženska dežnika, 8 palic, 1 vrč, 
1 zavitek žitne kave, 1 košarica z jestvinami, 1 za
vitek perila, 1 par rokavic, 1 prazen nahrbtnik, 
1 torbica za spise, 1 zavitek steklarskega kleja in 
1 damska pletena jopa. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 2. februarja 1928. 

St. 150. 351 3 - 1 

Razglas o prvi ustni licitaciji za dobavo 
gramoza na Varaždinsko državno cesto. 

Po nalogu gradbene direkcije v Ljubljani št. 485 
z dne 23. januarja 1928. razpisuje gradbena sekcija 
v Murski Soboti na podstavi členov 86. do 98. in 
drugih določil zakona o državnem računovodstvu in 
njega pravilnika p r v o u s t n o l i c i t a c i j o z a 
d o b a v o g r a m o z a za naslednje cestne proge 
"Varaždinske državne ceste: 

1.) za progo od km 222 do km 231 dobavo pre-
sejanega gramoza iz jame pri Murskem Središču, in 
sicer 270 m» po 92 Din v proračunjenem znesku 
24.840 Din; 

2.) za progo od km 231 do km 236 dobavo pre-
sejanega gramoza iz jame pri Pribislavcu, in sicer 
150 m* po 105 Din v proračunjenem znesku 15.750 
Din; 

3.) za progo od km 238-9 do km 240 dobavo pre-
sejanega gramoza iz jame pri Pribislavcu, in sicer 
30 m" po 95 Din v proračunjenem znesku 2850 Din; 

4.) za progo od km 240 do km 248-5 dobavo pre-
sejanega gramoza iz jame pri Gornjem Hraščanu, 
m sicer 255 m8 po 96 Din v proračunjenem znesku 
24.480 Din. 

L i c i t a c i j a se b o v r š i l a v p e t e k d n e 
16. m a r c a 1 9 2 8 . ob 10. u r i pri sreskem po-

' glavarju v Čakovcu za vsako progo posebe s pol
urnim presledkom v zgoraj navedenem vrstnem 
redn. 

Vsak ponudnik mora plačati do 10. ure nave-i 
denega dne 10%no kavcijo, in sicer: v gotovini 
Državni hipotekami banki, podružnici v Ljubljani, | 
v državnih papirjih, pripuščenih zadolžnicah ali ga-1 

rancijskih pismih pa pri davčnem uradu v Čakovcu; 
potrdilo o plačani kavciji pa mora izročiti predsed
niku komisije pred začetkom licitacije. 

Vsak ponudnik ali njegov namestnik, opremljen 
s pismenim pooblastilom, mora podpisati pred lici
tacijo izjavo, da so mu dražbeni in dobavni pogoji 
znani in da pristaja nanje. 

Nadalje je treba predložiti potrdilo pristojnega 
davčnega urada, da je ponudnik plačal vse davke. 

Dražbeni in dobavni pogoji se lahko vpogledajo 
pri gradbeni sekciji v Murski Soboti in pri sreskem 
poglavarju v Čakovcu. 

Gradbena sekcija si pridržuje pravico, navedeno 
množino kolikorkoli zvišati ali znižati ter oddati 
dobavo ne glede na višino ponujenih vsot. 

Gradbena sekcija v Murski Soboti, 
dne 10. februarja 1928. 

St. 1049/П. 283 2—2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 100, q portlandekega ce

menta. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 15. f e 

b r u a r j a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 4. februarja 1928. 

Št. 1084/11. 284 2—2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 10 vrvenic iz litega železa. 
Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 1 . f e -

b r u a r j a l 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 4. februarja 1928. 

Št. 1207/П. 3 4 9 2 л 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 8000 kg betonskega železa. 
Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 8. f e 

b r u a r j a 19 28. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 9. februarja 1928. 

St. 665Д1. 3 1 3 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 760 m raznih jeklenih vrvi. 
Ponudbe naj se vlože do dne 18. f e b r u a r j a 

1 9 2 8 . 
Več pri podpisani direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Zabukovci 
(pošta Griže), 

dne 6. februarja 1928. 

Letnik X. 
1 no licitacijo. Glede celotne naprave so se sestavila 

točna tehnična navodila, kako naj se izdela projekt-
ponudba; na vpogled so pri mestnem poglavarstvu 
v Derventi. 

Za izvršitev tega razpisa se pozivljejo interesenti, 
naj izdelajo na rečeni podstavi svoje projekte-po-
nudbe in naj jih predlože najkesneje do dne 2 2. fe
b r u a r j a 1 9 2 8. ob enajstih z napisom: «Elektri
fikacija mesta Dervente>. 

Ponudbe, zapečatene in vročene do označenega 
roka, je treba v načrtu in v besedi podrobno ob
razložiti tako glede konstrukcije, izdelave in uporab
ljenega materiala kakor tudi glede zanesljivosti, traj
nosti in ekonomske funkcije celotne ponujene elek
trifikacije za kompletno elektrifikacijo z izdelanimi 
načrti, stroškovniki, statističnimi, garancijskimi in 
rentabilnimi računi, s priteklinami in potrebnimi re
zervnimi deli, postavno gradilišče, omotano, ocari
njeno, montirano in stavljeno v pogon. 

Končne cene se morajo označiti s številkami in 
besedami. 

Vsak ponudnik ostane s projektom-ponudbo za
vezan 30 dni od dne licitacije. 

Mestna občina Derventa si pridržuje pravico, 
vpoštevati, ne glede na ponujene cene, tadi vse 
druge označene elemente in svobodno izbirati izmed 
vseh ponudb, došlih o pravem času in pravimo 
kolkovanih po zakonu o taksah. 

Dražitelji, ki so naSi državljani, morajo položiti 
po členu 88. zakona o državnem računovodstvu do 
dne 22. februarja 1928. ob desetih pri blagajni ob
čine Dervente kot kavcijo 5 % ponujene vsote v 
gotovini ali v vrednostnih papirjih ter priložiti po
nudbi reverz o plačam kavciji. Kavcija za inozem
ske državljane znaša 10%. 

Na podstavi člena 91. zakona o državnem računo
vodstvu se bodo odpirale samo ponudbe onih, ki 
izpolnjujejo pogoje o sposobnosti in ki so dali za
htevane garancije. 

Sprejeti dražitelji morajo predhodno pregledati 
pismene pogoje z obrazci vred ter jih podpisati v 
dokaz, da so jim licitacijski pogoji znani in da pri
stajajo, dražiti po njih. 

Kavcija onega, ki se mu delo odda, se pridrži; 
ostalim dražiteljem se vrne. 

Vsa izdelava elektrifikacije se odda samo enemu 
glavnemu podjetniku. 

Vsa gradnja z dobavami vred se mora izvTSiti, 
izročiti in postaviti v promet čimprej, najkesnoje pa 
do dne 15. junija 1928. 

Naknadne in nepopolne ponudbe se ne bodo je
male v poštev. 

Plačilni pogoji so označeni v programu za iz
delavo projekta-ponudbe. 

Vsi drugi in potrebni podatki kakor tudi pro
gram ponudbe se dobivajo vsak dan'pri mestnem 
poglavarstvu v Derventi. 

Iz pisarne mestnega poglavarstva v Derventi, 
dne 20. januarja 1928. 

Št. 720Д1. 318 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 30 ležišč za vozičke. 
Pogoji na razpolago. 

Direkcija državnega rudnika v Zabukovci 
(pošta Griže), 

dne 8. februarja 1928. 

Št. 118/1928. 211 3—3 

Št. 46/3. 

Razglas. 
Seznamek izgubljenih predmetov, prjjavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do 

dne 31. januarja 1928.: 
1 zlat uhan z 2 briljantoma; 1 rdeč pled z resa

mi; 1 večbarven žepni robec, vreden 300 Din; 1 črna 
usnjena listnica, v njej 30 do 40 Din in 1 obrtni list 

na ime-. Ivan Blatnik; 1 črna usnjena nova listnica, 

Razglas o elektrifikaciji mesta Üervente. 
Na podstavi odobritve gospoda velikega župana 

vrbaske oblasti v Banjiluki z dne 8. februarja 1926., 
št. 14.972/25, in na podstavi odobritve z dne 4. janu
arja 1928., št. 133/28, je sklenilo mestno poglavar
stvo v Derventi, izgraditi elektrifikacijo mesta Der
vente za razsvetljavo in pogon motorjev v mestu 
Derventi kakor tudi za električni avtomatični pogon 
obstoječe vodovodne postaje v Lupljanici. 

Za izvršitev teh del in dobav razpisuje mestna 
občina Derventa na podstavi členov 82. in 94. za
kona o državnem računovodstvu s tem javno ofert-

Razne objave. 
309 Prekl ic i . 

Izjavljam, da nisem plačnik za dolgove, ki bi jih 
napravila brez moje vednosti moja hči Štefanija 
L o s k o š e k, stanujoča v Lokah št. 428. 

Miha Leskošek s. r., 
rudar v Lokah št. 428, Trbovlje I-

281 Objava. 

Izgubila sem šolsko izpustnico, ki mi jo je izdalo 
šolsko upraviteljetvo v iToplicah pri Novem »estu 
dne 30. aprila 1926. pod št. 11. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Ivana Šenica s. r. 

v Selih, občina Toplice pri Novem mestu. 

345 Objava. 

Izgubil sem indeks juridične fakultete univerze 
v Ljubljani iz leta 1924. na ime: Janko Vospernik iz 
Gorenjega Jezerca (Koroško). 

Proglašam ga za neveljavnega. 
Janko Vospernik s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. — Tiska in Izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambro»« v Ljubljani 



W/F 
Poštnina plačana v gotovini. 

15. V Ljubljani, dne 17. februarja 1928. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

etnik X. 

V » « I b i n a t 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
47. Naredba o razvrstitvi laborantov. 
48. Naredba glede učnih knjig za osnovne šole. 
49. Izpremembe in dopolnitve v pravilniku o sestavi, pod

ročju" in poslovnem redu poštno-telegrafskega svete. 
50. Razpis o oprostitvi od plačevanja uvozne carine na pot

niške aeroplane in njih rezervne dele. 

Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 51. Tarifna 

obvestila. 
Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca11. 

Številka 31 z dne 10. februarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 19. ja

nuarja 1928.: Odlikovani so: 
z redom Belega orla V. vrste: Momčilo S t e f a -

n o v i c , uradnik v 6. skupini I. kategorije, vršilec 
upravniške dolžnosti pri železniški delavnici v Mari
boru: 

z redom sv. Save IV. vrste: dr. Aleksander F a -
t u r , načelnik občega oddelka pri direkciji državnih 
železnic v Ljubljani; Anton D o l i n s c h e k , načel
nik strojnega oddelka pri direkciji državnih železnic 
v Ljubljani; Emü H o f f m a n n , načelnik gradbe
nega oddelka pri direkciji državnih železnic v Ljub
ljani; Feliks B e n e d o k, načelnik prometno-komer-
cialnega oddelka pri direkciji državnih železnic v 
Ljubljani; 

z redom sv. Save V. vrste: Josip G os t i š a , 
vršilec dolžnosti šefa personalnega odseka pri direk
ciji državnih železnic v Ljubljani; dr., Josip T i č a r , 
sanitetni šef pri direkciji državnih železnic v Ljub
ljani; Karel S t e f i n, uradnik v 6. skupini I. kate
gorije in postajni načelnik v Mariboru; Fran Z e 
l e n k a , uradnik v 6. skupini I. kategorije in šef 
sekcije pri direkciji državnih železnic v Ljubljani; 
Friderik W e i n b e r g e r , uradnik, v 6. skupini 
I. kategorije in šef kurilnice v Ljubljani, glavni 
kolodvor; Fran Ž e m l j a , uradnik v 1. skupini 
П. kategorije in postajni načelnik v Ljubljani, go
renjski kolodvor; 

z zlato svetinjo za marljivo službovanje: Karel 
L i p o v š e k , uradnik v 1. skupini Ш. kategorije 
in višji sprevodnik v Ljubljani; Ivan G r e g or i č, 
uradnik v 1. skupini IH. kategorije in progovni 
mojster pri direkciji državnih železnic v Ljubljani; 
Virgil Šk of i c, uradnik v 1. skupini Ш. kategorije 
pri kurilnici y Mariboru; 

s srebrno svetinjo za marljivo službovanje: Karel 
Z r i m š e k , zvaničnik v П. kategoriji in strojni 
kurjač pri direkciji državnih železnic v Ljubljani. 

Odlok pomočnika ministra za prosveto z dne 
30. januarja 1928.: Pomaknjen je iz 8. skupine I. ka
tegorije v 7. skupino I. kategorije dr. Jože R u s , 
knjižničarjev pomočnik v licejski knjižnici v Ljub
ljani. 

Zapisnik o XXII. redni seji narodne skupščine z 
dne 1. februarja 1928. 

Številka 32 z dne. 1.1. februarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 3. fe

bruarja 1928.: Pomaknjen je iz 7. skupine I. kate
gorije v 6. skupino L kategorije dr. Vaša S a v i e , 
voditelj zdravilišča v TopolSčici. 

Zapisnika o ХХШ. in ХХГ7. redni seji narodne 
skupščine z dne 3. februarja 1928. 

Številka 33 z dne 18. februarja 1928.: 
Odlok ministra za finance z dne 5. decembra 

1927.: Premeščen je na prošnjo h glavni carinarnici 
П. vrste v Gederovcih Peter S t i p e t i 6, carinik v 
4. skupini II. kategorije pri carinarnici v Makarski. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 4. fe
bruarja 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev j© sprejeta dosedanja 
italijanska državljanka Srečka Đ a k , učiteljica v 
Sebeborcih. 

Zapisniki o XXV., XXVI., XXVII. in XXVIH. 
redni seji narodne skupščine z dne 4., 6. in 7. fe
bruarja 1928. 

Številka 34 z dne 14. februarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. ja

nuarja 1928.: Odlikovani so: 
i redom sv. Save I. vrste: dr. Rajko N a h t i -

g a l , rektor univerze v Ljubljani; 
• z redom sv. Save Ш. vrste: dr. Alfred S e r k o, 

dekan medicinske fakultete v Ljubljani; ing. Jaro
slav F o e r s t e r, dekan tehnične fakultete v Ljub
ljani; dr. Fran G r i v e c, dekan bogoslovne fakul
tete v Ljubljani; 

z redom sv. Save V. vrste: dr. Karel O z v a 1 d, 
dekan filozofske fakultete v Ljubljani; 

z redom sv. Save V. v.rste: dr. Matej S m a 1 ć, 
tajnik univerze v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. ja
nuarja 1928.: Odlikovan je z redom sv. Save 
III. vrste dr. Nikola Ra d oj či ć, profesor na uni
verzi v Ljubljani. 

Zapisnik o XXIX. redni seji narodne skupščine z 
dne 7. februarja 1928. 

Uredbe osrednje vlade. 
4 7 . 

Naredba o razvrstitvi laborantov.* 
V uredbi o razvrstitvi uradnikov — oddelek 

ministrstva za prosveto — niso navedena zvanja 
laborantov. Ker pa obstoji na univerzah zvanje la
borantov in ker je treba ta zvanja razvrstiti, od
ločam po členu 4. omenjene uredbe: 

Zvanje laborantov v resortu ministrstva za pro
sveto se razvršča prav tako, kakor je razvrščeno v 
resortu ministrstva za narodno zdravje: 

V П. kategoriji: 

v. 3. skupini 30 %, 
v 4. skupini 70 %, 
v 5. skupini — pripravniki. 

V Ш. kategoriji: 

v 1. skupini 20%, 
v 2. skupini 80%, 
v 3. skupini 50%, 
v 4. skupini — pripravniki. 

V B e o g r a d u , dne 6. oktobra 1927.; 
P. for. 13.446. „ . . . 

Minister za prosveto: 
dr. K. Kumamidi s. r. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
iSlovenaca» z dne 8. februarja 1928.; št. 29/VTI. 

48. 
Naredba glede učnih knjig za osnovne 

Sole. 
Ker je stopil začetkom tekočega šolskega leta 

v veljavo novi učni program za L, Б., Ш. in IV. raz
red vseh osnovnih šol v kraljevini Srbov, Hrvatov 
in Slovencev, ki ga je izdelal glavni prosvetni svet, 
je treba revidirati učne knjige, ki se rabijo v nižji 
osnovni šoli. Zato odrejam: 
' . I . ) Glavni prosvetni svet naj pregleda vse učne 

knjige za nižjo osnovno šolo in naj odda mnenje o 
njihovi vrednosti s stališča današnjega učnega pro
grama. 

2.) Pisatelji učnih knjig za L, Ц., Ш. in IV. raz
red osnovnih šol, odnosno njih izdajatelji, naj pred
lože do dne 1. a p r i l a 1 9 2 8 . po--tri izvode svojih 
učnih knjig ministrstvu za prosveto (za glavni pro
svetni svet); v spremnem pismu se morajo zavezati, 
da plačajo honorar za pregled, in označiti, ali je 
bila učna knjiga odobrena za šoleko rabo, kdaj in 
pod katero številko. 

3.) Preden vzame glavni prosvetni svet'šolske 
knjige v oceno, naj odloči, ali je sploh v prvih 
dveh razredih dopustno, rabiti kakršnekoli učne 
knjige razen abecednika in čitanke. 

4.) Ta naredba se ne nanaša na abecednike in či
tanke, glede katerih se je izdal poseben odlok, ki 
še velja, kakor tudi ne na že odobrene učne knjige 
iz verouka, dokler se tudi zanj ne izdela nov učni 
program. 

V B e o g r a d u , dne 4. februarja 1928.; 
O.N. br.9061. 

Minister za' prosveto: 
dr. K. Kumamidi s. r. 

4 9 . 
Izpremembe in dopolnitve v pravilniku 
o sestavi, področju in poslovnem redu 

poštno-telegrafskega sveta.* 
Na podstavi člena 3. uredbe o organizaciji mini

strstva za pošto in telegraf odrejam v pravilniku o 
sestavi, področju in poslovnem redu poštno-tele
grafskega sveta št. 14.781 z dne 21. februarja 1923. 
te-le izpremembe in dopolnitve: 

I. V členu 2. se izpreminja prvi stavek ter se 
glasi: 

«Ta svet sestavljajo kot člani: generalni direk
tor, pomočnik generalnega direktorja in vsi načel
niki oddelkov, nadalje trije namestniki izmed In
špektorjev ali odsekovnih šefov ministrstva.» 

П. Člen 3. se izpreminja ter se glasi: 
«Svet se sestaja v kabinetu generalnega direk

torja ob času, ki ga določi generalni direktor. 
Vabila na seje podpisuje zapisnikar. V vabilu 

mora biti označen dnevni red, toda predsedujoči 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 8. februarja 1928., št. 29/VH. — 
Pravilnik glej v Uradnem listu z dne 27. marca 1923., 
št. 142/29. 

:^-*Ш „J-iAS^Sž* ШШе.' 
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S a n sme dajati v nujnih primerih na razpravo tudi 
druge predmete.> 

III. Člen 4. se izpreminja ter se glasi: 
«Sejam sveta morajo prisostvovati vsi člani, ki 

so na napovedani dan v Beogradu. Namesto odsot
nega člana določi predsednik, kateri izmed namest
nikov naj prisostvuje seji. 

Svet je sklepčen, če so prisotni poleg predsed
nika najmanj štirje člani ali namestniki. 

Ce člani ne pridejo na sejo, so za to odgovorni 
ministru, ostali pozvani pa predsedniku sveta.» 

IV. V členu 6. se izpreminja drugi odstavek ter 
se glasi: 

«Predmeti, o katerih sme svet razpravljati v zmi-
slu prednjega odstavka, so:» 

V. V členu 7. se postavlja namesto besede: «pri
stojno» beseda: «potrebno». 

VI. Člen 9. se izpreminja ter se glasi: 
«Vsak elaborat izdela referent v potrebnem šte

vilu izvodov za člane sveta ter jih izroči zapisni
karju, da jih razdeli med člane. 

Zapisnikar zbira vse predmete za reševanje v 
poštno-telegrafskem svetu, ki se pošiljajo svetu z 
ministrovim podpisom ali s podpisom generalnegn 
direktorja.» 

VII. Člen 13. se izpreminja ter se glasi: 
«Zapisnik podpišejo, ko se je prečita!, predsed

nik, vsi prisotni člani in namestniki, sopodpiše pa g.*! 
zapisnikar.» 

Te izpremembe in dopolnitve stopijo takoj *• 
veljavo. 

V B e o g r a d u , meseca februarja 1928.; 

Minister za posto in telegraf: 
VI. Kocić s. r. 

5 0 . 
Razpis o oprostitvi od plačevanja uvozne 
carine na potniške aeroplane in njih re

zervne dele.* 
Ministrski svet je odločil v seji z dne 6. februarja 

1928. na podstavi člena 15. v predlogu zakona o 
obči carinski tarifi: 

«1.) Na potniške aeroplane in njih rezervne dele 
iz tar. št. 676. uvozne tarife v predlogu zakona o 
obči carinski tarifi se ne pobira uvozna carina. 

2.) Oprostitev iz točke 1.) naj se uporablja do 
vštetega dne 31. marca 1928. 

3.) Ta odločba stopi v veljavo z dnem, ko .« 
razglasi v ,Službenih Novinah'.» 

Gorenja odločba se priobčuje carinarnicam z do-
stavkom, da se mora uporabljati ta oprostitev samo 
na one aeroplane in njih rezervne dele, omenjene v 
tej odločbi, glede katerih se izvrši do vštetega dne 
31. marca 1928. uvozna carinska ekspedicija in za 
katere se vplačajo do vštetega tega dne druge ca
rinske davščine. 

Iz pisarne generalne direkcije carin pri ministrstvu 
za finance v Beogradu, 

dne 8. februarja 1928.; C. br. 5190. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

3 - 5 U. br. 1132/1—1. 

Razpis ustanove. 
Razpisujem ustanovo pokojne Gabriele R e h n o -

v e, posestnice v Crikvenici. Obresti ustanovne glav
nice za leto 1927. se podele štirim ubožnim ose
bam, rojenim na Kranjskem, vsaki po 497 Din 60 p . 

Prošnje naj se vlože v e n e m m e s e c u po 
objavi tega razpisa z naslovom: Veliki župan ljub
ljanske oblasti, oddelek I. 

Prošnji je treba priložiti: 
a) izpričevalo nravnosti; 
b) izpričevalo uboštva, oboje potrjeno po pristojnem 

županstvu in župnem uradu; 
c) rojstni in krstni list. 

V L j u b 1 j a n i, dne 31. januarja 1928. 

Zastopnik velikega župana ljubljanske oblaeti: 
dr. Andrejka s. r. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 8. februarja 1928.; št. 29/VII. 

U. br. 2159. 

Preklic delomrznih oseb, ki izrabljajo 
podpore. 

Naslednje osebe se proglašajo za delomrzneže in 
izkoriščevalce občinskih podpor: 

Marko P r e d o v i č, rojen dne 19. aprila 1903., 
pristojen v občino Suhor, srez Črnomelj. 

Ivan Z m r z 1 j a k, rojen dne 16. junija 1892. na 
Lokah, pristojen v občino Aržiše, srez Litija. 

Franc M a j d i č, rojen dne 3. septembra 1895. v 
Zagorju, pristojen v občino Aržiše, srez Litija. 

Nikola V i t k o v i-ć, sin pokojnega Mata Vitko-
vića, rojen leta 1863. v selu Brijesti, pristojen v ob
čino Janjino, srez Korčula, dubrovniška oblast. 

J o k a P e t r o v i č Nikina, rojena leta 1897. v 
Gradačcu, srez Gradačac, tuzlanska oblast, pristojna 
v Gradačac. 

Nikola O b r a č o v i ć , sin Stojana Obračovića, 
rojen leta 1894. v Garešnici, osiješka oblast, pri
stojen v Garešnico. 

Danica T o m a ž i n, rojena leta 1901. v Dovlja-
nah, občina Radatoviče pri Metliki na Dolenjskem, 
pristojna v občino Rako. 

Suljo B o j i č , sin pokojnega Ahme Bojica, pri
stojen v mesto Ključ v bihaški oblasti. 

Miroslav K r s t a n o v i c , sin pokojnega Dorrla 
Krstanovica, pristojen v mesto Ključ v bihaški 
oblasti. 

Nikola G r a b e ž , zidar, 54 let star, pristojen v 
Rastoko, srez Ključ, oblast bihaška. 

Stjepan Č o b a n o v i ć , rojen leta 1886. v Iloku, 
srez Vukovar, sremska oblast, in tja pristojen. 

Anton K r a m a r , rojen leta 1883. v Ljubljani, 
pristojen v občino Pijavo gorico pri Ljubljani, ljub
ljanska oblast. 

Neža V r 1 i n š e k, rojena dne 18. decembra 1888. 
v Šmartnem v Tuhinju, pristojna v občino Pod
gorje v kamniškem srezu, ljubljanska oblast. 

Marija K a v č i č , rojena dne 16. januarja 1877. 
na Dunaju, pristojna v občino Volčji potok. 

Ivan P o l e š k a strojni ključaničar, rojen dne 
7, maja 1879. v Ljubljani in tja pristojen. 

Josip S i r o l a . trgovinski potnik, rojen dne 
16. aprila 1877. v Blažičih. pristojen v občino z a 
stav, ljubljanska oblast. 

Stefan Č o k a n , rojen leta 1885. v Gotovljah, 
srez Celje, in tja pristojen. 

Anton L a k n e r , rojen dne 5. junija 1905. v 
Vuhredu, srez Prevalje, in tja pristojen. 

Josip G u t n i k, rojen leta 1896. v Dorogu, kotar 
Ostrogon, pristojen v občino Topolščico, srez Slo
venj gradeč. 

Franc U l r i h , rojen dne 1. oktobra 1902., pri
stojen v občino Velenje, srez Slovenjgradec. 

Frančiška S i m o n i č, rojena dne 3. marca 1887., 
pristojna v občino St. Andraž v Slovenskih goricah, 
srez Ptuj . . . 

Ivana T o p l a k , тојепа leta 1895., pristojna v 

občino Sv. Miklavž, srez Ptuj . 
Jožef S r n i g o c, rojen dne 1. marca 1896., pri

stojen v občino Hajdino, srez Ptuj . 
Leopold M a j c e n , rojen dne 23. avgusta 1892. 

v Gradcu, pristojen v občino Rucmance, srez Ptuj . 
Neža Š i r o , rojena leta 1879., pristojna v občino 

Novo cerkev, srez Ptuj . 
Matija K o l e n e , rojen leta 1885. v Veliki Po-

lani pristojen v občino Dolnjo Lendavo. 
Marija M a r k o , rojena leta 1907. v Spielfeldu, 

pristojna v Poličko vas, srez Maribor, levi breg. 
Franc K 1 e m e n č i č, rojen dne 21. marca 1896. 

v Račkem vrhu, pristojen v občino Stanetince, srez 
Ljutomer. 

Alojzija S t r a j n š a k , rojena dne 6. februarja 
1878., vdova, pristojna v občino Sv. Jurij ob Ščav-
nici, srez Ljutomer. 

Franc G r o s e k, rojen dne 11. junija 1899., m 
njegova žena Jera, rojena Verk, rojena dne 5. marca 
1888., pristojna v občino Pekel, srez Maribor, desni 
breg. 

Franc V e b e r , rojen dne 11. februarja 1899. v 
Ješenci, srez Maribor, desni breg, in tja pristojen. 

Anton M a r c i e , rojen dne 3. februarja 1902. v 
Hrastniku, pristojen v občino Zabukovje, srez Bre
žice. , 

Franc P e e r , rojen dne 4. oktobra 1875., stroj
nik, pristojen v občino Dolsko, srez Ljubljana. 

Cecilija M r v a r, rojena dne 23. novembra 1894. 
v Gotni vasi, pristojna v občino Smihel-Slppiče, srez 
Novo mesto. 

Đ u r o G r đ e š i ć , brivski pomočnik, rojen leta 
1887., pristojen v mesto Karlovac, primorsko-kraji-
ška oblast.« 

Josip T o m š e, elektrotehnik, rojen leta 1883. v 
Rajcu, pristojen v občino Veliko dolino, srez Krško. 

Letnik X. 

Vsi javni uradi, predvsem občinski, se svare, naj 
tem osebam ne dajo podpor, ker teh stroškov do-
movne občine in pristojna oblastva ne povračajo. 

V L j u b l j a n i , dne 31. januarja 1928. 

Zastopnik velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Andrejka s. r. 

L. št. 197. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 1. do dne 7. februarja 1928. 

S r e z 
Se 
o a» 

z o O > 
B 1Л O 

Skupina tifaznlh bolezni. 

Črnomelj. . . . 
Krško 
Laško 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 

Skupaj 13 

Skrlatinka. — Scarlatina. 

j Brežice . . . . 
! Črnomelj. . . . 

Krško 
Laško . . . . . 
Litija 
Ljubljana, srez . 

, Ljubljana, mesto 
i Novo mesto . . 
i Radovljica . . _̂ 
^ skupaj 

6 
1 

11 
6 

2 
4 
3 
2 

35 5 

2 
1 

i 
1 
1 
1 
7 

i 11 ! 

7 
1 
9 
7 
1 
2 
3 
2 
1 

Črnomelj 
Kamnik . . . . 
Kastav 
Kočevje . . . . 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 

Ošpice. 

41 
3 
2 
1 
9 

Si èiiiî ! Skupaj . 

Davica. 

Črnomelj . . . . 
Kamnik 
Kočevje 
Ljubljana, mesto . 
Novo mesto . . . 

.", :Skupaj . 

56 

Morbilli 
2 2 

20 

25 

33 I 

21 
6 
2 
3 
8 

Dipbterla et Croup. 
1 

3 
2 

2 
1 

• 

i 

• ! 

i 

40 I 

1 
2 
1 
3 
2 

1 

Nalezljivo vnetje možganov. — Meningitis cerebro
spinalis epidemica. 

Litija | 1 I . ! • I I 1 

Sen. — Erysipelas. 

! Brežice . . . . 
Kranj 
Ljubljana, srez . 
LJubljana, mesto 

Skupaj 

4 
2 

i 
7 

i 

1 

1 
2 

i 
4 

3 

i 

V L j u b l j a n i , dne 10. februarja 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 

dr. Mayer s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti, 

H. št. 14/5. 314 3—2 

Razglas o ofertni licitaciji za dobavo 
cevi za vodovod v Prekopi, Čepljah in 

Stopniku. 
P o odloku gospoda ministra za poljedelstvo in 

vode D. V. br. 13.023 z dne 14. novembra 1927. in 
po členih 82. do 105. zakona o državnem računo
vodstvu razpisujem na dan 5. m a r c a 1 9 2 8 . ob 
11. uri pri oblastnem hidrotehničnem oddelku v 
Mariboru (soba št. 62) ofertno licitacijo za dobavo 
nastopnih vodovodnih cevi: 

1.) Mannesmannovih jeklenih asfaltiranih ' cevi z 
mufami, tip C, s premerom 60 mm, v dolžini 80 m, 

2.) Mannesmannovih jeklenih asfaltiranih cevi z 
mufami, tip C, s premrom 80 mm, v dolžini 1250 m, 
z vsem zagostitvenim materialom vred in za skupno 
vsoto 105.600 Din, postavljeno franko v vas Pre-
kopo pri Vranskem v Savinjski dolini. 

Pismene ponudbe, se morajo vložiti najkeeneje 
j do 11. ure na dan licitacije. 

1 
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Natančnejši razglas glej v Uradnem listu 14 z 

dne 13. februarja 1928. 
V M a r i b o r u , dne 3. februarja 1928. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

L. št. 5/3. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 22. do dne 3 1 . januarja 1928. 

S r e z H •Ora 
O > 

E 

Skupina tifuznih bolezni. 
Celje 
Konjice . . . . 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto . 
Murska Sobota . 
Prelog 
Prevalje . . . . 
Ptuj 
Slovenjgradec . 

Skupaj 10 4 ! 11 

Prevalje 
Griža. — Dysenterie, 
• -I 2 | . | . 

Skrlattnka. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Čakovec 
Dolnja Lendava . . 
Konjice 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Ptuj, mesto . . . 
Šmarje pri Jelšah . 

— Scarlatina. 

Skupaj 

1 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
1 

i 1 
18 

. 
1 

2 
1 

i 
, 

5 

i 1 

f 

3 

• 

i 
6 1 

Ošpice. Morbilli. 
Dolnja Lendava. 
Ljutomer. . . . 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto . 
Murska Sobota . 

Skupaj 

! . 
• 3 

1 

4 
1 8 

4 
4 

i 
. 

9 

4 
3 
1 

4 
12 • 

16 

4 

i 

Celje 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto . 
Murska Sobota . 
Prevalje . . . . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 

Davlca. — Diphterla et Croup. 

11 

Sen. — Erysipelas. 

1 
1 
1 
1 
4 

1 
1 

i 
. 

з . 

1 

1 

15 

Celje 
Gornji grad . . . 
Konjice . . . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Slovenjgradec . . 

Skupaj . 

Krčevita odrevenelost — Tetano». 
P*") [ l i . I . I . ! i 

V M a r i b o r u , dne 4. februarja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko 8. r 

P. br. 808/18. 

Razpis stalnih učnih mest na meščanskih 
šolah v mariborski oblasti. 

Na meščanskih šolah v mariborski oblasti se 
razpisujejo za šolsko leto 1928./1929. nastopna stal
na učna mesta: 

a) na državni deški meščanski šoli v C e l j u 
eno učno mesto strokovnega učitelja za 1. skupino, 
eno učno mesto strokovnega učitelja za III. skupino 
m eno učno mesto za I. skupino za prosilce (pro
silke), ki so usposobljeni (usposobljene) za pouk 
srbohrvaščine; 

b) na državni dekliški meščanski šoli v C e l j u 
eno učno mesto strokovne učiteljice za V. skupino; 

c) na meščanski šoli v D o l n j i L e n d a v i eno 
učno mesto za I. skupino in eno učno mesto za 
П. skupino; 

č) na meščanski soli v L j u t o m e r u eno učno 
mesto za I. skupino, eno učno mesto za П. skupino 
eno učno mesto za IIL skupino in eno 'učno mesto' 
za IV. skupino; 

d) na deški meščanski šoli v M a r i b o r u eno 
učno mesto strokovnega učitelja za I. skupino, eno 
učno mesto strokovnega učitelja za IV. skupino in 
eno učno mesto strokovnega učitelja za V. skupino; 

e) na I. državni dekliški meščanski šoli v M a r i 
b o r u dve mesti strokovnih učiteljic za Ш. skupino 
in eno mesto strokovne učiteljice za V. skupino; 

f) na П. državni dekliški meščanski šoli v M a 
r i b o r u eno učno mesto strokovne učiteljice za 
I. skupino; 

g) na meščanski šoli v M e ž i c i eno učno mesto 
za I. skupino, eno učno mesto za П. skupino in eno 
učno mesto za Ш . skupino: 

h) na meščanski šoli v O r m o ž u eno učno me
sto za I. skupino, eno učno mesto za П. skupino in 
eno učno mosto za IV. skupino; 

i) na deški meščanski šoli v P t u j u eno učno 
mesto strokovnega učitelja za I. skupino, eno učno 
mesto strokovnega učitelja za П. skupino г uspo
sobljenostjo za pouk srbohrvaščine in eno učno me
sto strokovnega učitelja za TV. skupino; 

j) na dekliški meščanski šoli v P t u j u eno učno 
mesto strokovne učiteljice za V. skupino; 

k) na meščanski šoli v S l o v e n s k i B i s t r i c i 
eno učno mesto za II. skupino, eno učno mesto za 
III. skupino, eno učno mesto za IV. skupino in eno 
učno mesto za V. skupino; 

1) na meščanski šoli v S l o v e n j g r a d c u eno 
učno mesto za I. skupino, eno učno mesto za П. sku
pino in eno učno mesto za V. skupino; 

m) na meščanski šoli pri S v . L e n a r t u v 
S l o v e n s k i h g o r i c a h eno učno mesto za 
I skupino, eno učno mesto za II. skupino, eno učno 
mesto za IH. skupino in eno učno mesto za V. sku
pino; 

n) na meščanski šoli v Š o š t a n j u eno učno 
mesto za I. skupino, eno učno mesto za П. skupino, 
eno učno mesto za ITI. skupino in eno učno mesto 
za V. skupino. 

V razpisu so navedene predmetne skupine višje 
pedagoške šole v Zagrebu. Veljavne so tudi ustrezne 
predmetne skupine vižje pedagoške šole v Beo
gradu in prejšnje skupine predmetov. Prvi prejšnji 
skupini ustrezata I. in П. skupina, drugi skupini Ш . 
in TV. skupina, tretji skupini V. skupina predmetov 
višje pedagoške šole v Zagrebu,. 

Prošnje, in sicer za vsako učno mesto posebe, 
ki jim je treba priložiti službeno razpredelnico, zre
lostno izpričevalo, usposobljenostno izpričevalo za 
osnovne in usposobljenostno izpričevalo za meščan
ske šole v overovljenem prepisu, izpisek iz uslužben-
skega lista o dodesanjem zaporednem službovanju 
do dne 20. marca 1928., sestavljen po ravnatelju, od
nosno sreskem šolskem nadzorniku, in zdravniško 
izpričevalo, če prosilec ni stalno nameščen, nâj se 
vlože pri pristojnem ravnatelju ali šolskem upra
vitelju 

n a j k e s n e j e d o d n e 2 0 . m a т c a 1 9 2 8 . 

Ravnatelj mora odposlati prošnje velikemu žu
panu mariborske oblasti, prosvetnemu oddelku, 
upravitelj pa pristojnemu sreskemu poglavarju v 
d v e h d n e h. 

Sreski poglavarji predlože prošnje velikemu žu
panu mariborske oblasti, prosvetnemu oddelku, 

n a j i c e s n e j e d o d n e 2 5. m a r c a 1 9 2 8. 
Prošnje, dospele po tem roku, se ne bodo vpe-

števale. 
Prošnje je treba opremiti s kolkom za 5 Din, 

vsako prilogo, razen službene razpredelnice, pa s 
kolkom za 2 Din; kolek za rešitev se bo zahteval 
ob morebitnem imenovanju dotičnega prosilca. 

V M a r i b o r u ; dne 7. februarja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
•' prosvetni inspektor dr. Kotnik s. r. 

P. br. 1074/3. 

Ponoven razpis služb evangeljskih 
katehetov v srezu Murski Soboti. 

1.) Služba stalnega evangeljskega kateheta na 
osnovni šoli v M u r s k i ß o b o t i z obvezo, da po
učuje evangeljski verouk tudi na osnovni šoli v 
Kupšincih, Predanovcih in Martjancih. 

2.) Služba stalnega evangeljskega kateheta na 
osnovni šoli v G o r n j i h S l a v e č i h z obvezo, da 
poučuje evangeljski verouk tudi na osnovni šoli v 
Kuzdoblanu, Dolnjih Slavečih in Vidoncih. 

Prosilci, ki so že v državni službi, naj opremijo 
prošnje po zadnjih štirih odstavkih tukajšnjega raz
pisa P. br. 403/16—27., Uradni list 20 z dne 22. fe
bruarja 1927., oni prosilci, ki še niso v državni 
službi, pa po členu 12. uradniškega zakona; prošnjo 
in listine morajo predložiti še v dveh prepisih. 

Prosilci morajo dokazati, da so vešči sloven
skemu jeziku. 

Prošnje naj se vlože n a j k e s n e j e d o d n o 
1 5 . m a r c a l 9 2 8. pri sreskem poglavarju v Mur
ski Soboti, ki jih predloži do dne 25. marca 1928. 
velikemu županu mariborske oblasti v Mariboru. 

V M a r i b o r u , dne 10. februarja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblaetì: 

prosvetni inspektor dr. Kotnik s. r. 

Vet. br. 51/7-

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 6. februarja 1928. 

O p o m b a : Imena sedežev ereskih poglavarjev in 
mestnih magistratov BO natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Dolnja Lendava: Kapca (Kapca 1 dvorec). Mari
bor, levi breg: Sv. Peter (Nebova 1 dvorec). Šmarje 
pri Jelšah: Lastnic (Lastnic 1 dvorec). 

S t e k l i n a . 

Čakovec: Nedelišče (Nedelišče 1 dvorec). 

S v i n j e k a k u g a . . 

Ceije: Braslovče (Braslovče 3 dvorci, Parižlje 
1 dvorec, Spodnje Gorče 2 dvorca), Žalec (Zgornja 
Lokvica 1 dvorec). Gornji grad: Šmartno ob Paki 
(Šmartno 1 dvorec). Maribor, desni breg: Lobnica 
(Lobnica 1 dvorec), Kačje (Račje 1 dvorec). Maribor, 
levi breg: Kamnica (Kamnica 1 dvorec). P t u j : Sre
dišče (Središče 5 dvorcev). 

V M a r i b o r u , dne 6. februarja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar 8. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. A TV—420Д ex 1928. 

Razglas o nedopustnosti zavarovanja 
valute iz poštnega kredita. 

Gospod minister za finance je odredil pod 
J. br. 2440 z dneN 28. januarja 1928.: 

Pooblaščene banke ne smejo iz svojih poštnih 
kreditov izdajati potrdil za zavarovanje valute. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 11. februarja 1928. 

Delegat: dr. Rupnik s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblaste*. 
Preds. 952/4/27—5. S—1 

Razpis. 
Pri o k r o ž n e m s o d i š č u v M a r i b o r u se 

odda m e s t o p i s a r n i š k e g a p r i p r a v n i k a 
v 5. skupini П. kategorije. 

Za to mesto se zahteva popolna srednješolska 
izobrazba z zrelostnim izpitom ali pa srednja stro
kovna šola s predpisanim končnim izpitom. 

Vpoštevajo se le moški prosilci. 
Pravilno kolkovane prošnje, ki morajo biti svoje-

ročno spisane in opremljene po členu 12. uradni
škega zakona, naj se vlože najkesneje do dne 

2 5. m a r c a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 10. februarja 1928. 

S 7/28—2. _ 364 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Franca J a p -

1 j a, trgovca v Ljubljani V U , Celovška cesta. 
Konkurzni komisar: dr. Alojzij Gradnik, svetnik 

deželnega sodišča v Ljubljani 
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Upravnik mase: dr. Anton Švigelj, odvetnik v 15. aprila 1920. z vsemi izpremonibami in dopol-
Ljubljani. jnitvami. 

Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi j Razen tega prestane veljati tarifno obvestilo 
št 140 dne 2 5. f e b r u a r j a 19 28. ob desetih, j M. S. br. 30.566/26 z dne 11. decembra 1926. o iz-
Oglasitveni rok do dne 3 Ï. m a r ca 1 9 2 8. Ugoto-' vozu cvetic in zelenja kot ekspresnega blaga, ob-
vitveni narok pri podpisanem sodišču dne 1 4 e g a ' javljeno v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hr
a n r i 1 a 19 2 8. ob desetih. j vata i Slovenaca» z dne 25. decembra 1926., št. 294/ 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., V p o g e t n i k i М п 1 0 г ј а i n zdravilnih kopališč, ki so 
dne 11. februarja 1928. j nastopili potovanje do vštetega dne 5. februarja 

\ 1928., se smejo koristiti z ugodnostjo po odredbah 
g ^ / е т — Ш . '"" 3 5 3 • »tare tarife, dokler ne poteče 60dnevni rok. 

Odprava konkurza. j Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

Prezadolženec: Franc V i d o v i č , trgovec v 
Mariboru. 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 
g 19/27—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 157. 
k. r. odpravljen, ker se je sklenila prisilna porav
nava. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
oddelek L, 

dne 9. februarja 1928. 

Letnik X. 

Št. 762. 352 
Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava 130 m3 jamskega lesa. 
Ponudbe naj se vlože do dne 2 3. f e b r u a r j a 

1 9 2 8. 
Več pri podpisani direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Zabukovci 
(pošta Griže), 

dne 10. februarja 1978. 

365 

Razglasi raznih uradov in oblaste* 
Preds. 37/ЗС/28—2. , 3—•! 

Razpis. 

Upravno sodišče za Slovenijo s Prekmurjem v 
Celju razpisuje m e s t o s l u ž i t e l j a - d n e v n i -
č a r j a s prejemki, ki se določijo dogovorno v 
okviru člena 12. uredbe o pogodbenih uradnikih iu 
dnevničarjih (Uradni list z dne 7. septembra 1927. 
Št, 397/94). 

Prošnje, opremljene z vsemi potrebnimi listmami 
in s kolkom za 5 Din (priloge s kolkom po 2 Din), 
naj se vlože pri podpisanem predsedništvu 
n a j k e s n e j e do d n e 29. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 

Predsedništvo upravnega sodišča v Celju, 
dne 13. februarja 1928. 

Predsednik: dr. Vrtačnik s. r. 

51. 
Tarifna obvestila/ 

Lokalna tarifa za prevoz blaga itd. 
z dne 1. oktobra 1926. 

Razveljavitev tarifnega obvestila G. D. br. 74.243/27. 
Ker se je s tarifnim obvestilom G. D. bT. 70.396/27. 

objavljenim v «Službenih Novinah kraljevine Srba. 
Hrvata i Slovenaca» z dne 20. decembra 1927., 
št. 288/LXXX,1 že dopolnila, izvozna tarifa br. 17 
s postajo: Zagreb Sava, se s tem razveljavlja tarifno 
obvestilo G. D. br. 74.243/27, objavljeno v «Službe
nih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
z dne 31. decembra 1927., št. 298/LXXXV.2 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu. 
dne 16. januarja 1928.; G. D. br. 1789/28. 

• 

Popravek k železniški tarifi kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, delu П. 

Na 46. strani te tarife naj se prečrta spodaj y 
pripombi, označeni z **, drugi stavek, ki se glasi: 
«Ova taksa naplaćuje se samo onda, ako se preina-
čuje naslovnik ili odredišna stanica». 
Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 

dne 23. januarja 1928.; G. D. br. 831/28. 
* 

Nova železniška tarifa, del IL, za prevoz potnikov, 
prtljage in ekspresnega blaga. 

Dne 1. marca 1928. stopi v veljavo nova «Zelez-
nička tarifa, deo П., za prevoz putnika, prtljaga i 
ekspresne robe». 

Ko stopi ta tarifa v veljavo, prestane veljati 
«Putnička tarifa, deo TL, svezak 1., za pruge držav
nih železnica kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
z dne 15. septembra 1923. in «Potniška in prtljažna 
tarifa, del П., državne uprave južne železnice» z dne 

dno 23. januarja 1928.: G. D. br. 3479/28. 

*• 
Upostavitev normalnih rokov, prostih stojnine in 

ležnine na postajah sarajevske direkcije. 
Dne 29. januarja 1928. se uvedejo iznova nor

malni natovarjalni in raztovarjalni roki, prosti stoj
nine in ležnine, na postaji z nazivom Split Pred
građe kakor tudi v vsem območju sarajevske direk
cije, izvzemši luške postaje v Dubrovniku, Metko
viću in Zeleniki, na katerih veljajo še nadalje _ do 
preklica skrajšani šesturni roki, prosti stojnine, 
kakor je bilo to priobčeno v tarifnem obvestilu 
G. D. br. 78.465/27, razglašenem v «Službenih No
vinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 
13. decembra 1927., št. 283/LXXLX.* 

(Odobril gospod generalni direktor pod br. 3989/ 
/28 z dne 27. januarja 1928. na podstavi § 80. želez
niške prometne uredbe in v zvezi z uredbo o orga
nizaciji ministrstva za promet in prometne službe.) 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 27. januarja 1928.; G. D. bf. 3989/28. 
* 

Popravek k direktnemu blagovnemu prometu s pre-
kartiranjem: orientno-bolgarskemu, òrientno-jugo-
slovanskemu, orientno-romunekemu, orientno-ma-
džarskemu, orientno-avstrijskemu, orientno-češko-

slovaškemu, ortentno-poljskemu. 
V Uradnem listu z dne 30. januarja 1928., št. 26/ 

/10, naj stoji v 13. in 14. vrsti namesto: «postajami 
v Stambulu, 'Adrianoplu in Kirkragu ali» pTavilno: 
«postajami v Stambulu, Adrianoplu in Kirkragu 
Iliju». 

(Priobčeno po popravku G. D. br. 128/28 v «Služ
benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata, i Slovenaca» 
z dne 6. februarja 1928., št. 27/VT.) 

št: 850/11. 
Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava razne železnine. 
Ponudbe naj se vlože do dne 2 8. f e b r u a r j a 

1 92 8. 
Več pri podpisani direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Zabukovci 
(pošta Griže), 

dne 15. februarja 1928. 

Razne objave. 
Opr. št. 294/2—1928. 368 

Razglas o licitaciji. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljub

ljani razpisuje javno ofertno licitacijo za sukcesivno 
dobavo 600 kartonov obvezilnega materiala za 
porode. 

Licitacija se bo vršila dne 9. m a r c a 1 9 2 8 . 
ob 10. uri pri podpisanem uradu v sobi št. 200. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 100 Din, se 
mora izročiti v zaprtem in zapečatenem zavitku, ki 
mora imeti napis: «Ponudba po opr. št-294/2—1928.», 
do dne 9. marca 1928. ob 10. uri pri podpisanem 
uradu v sobi št. 205 med uradnimi urami (od 8. do 
14. ure). 
Okrožni urad za • zavarovanje delavcev v Ljubljani 

(Miklošičeva cesta št. 20), 
. dne 11- februarja 1928. 

Št. 280/28. 311 3—2 

Razpis glede najema uradnih prostorov. 
Podpisano rudarsko glavarstvo potrebuj« z dnem 

1. maja 1928. za svoje uradne prostore pet do 
sedem sob sredi mesta. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 5 Din, naj se 
vlože do dne 

20. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem glavarstvu v Ljubljani, Knafljeva 
ulica št. 9Д. V njih je treba natančno popisati pro
store in navesti najemnino. 

Rudarsko glavarstvo za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 4. februarja 1928. 

Ing. Strgar s.r. 

št. 1207Д1. ~ Ш 2 ~ è 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 8000 kg betonskega železa. 
Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 8. f e -

b r u a r j a 1 9 2 8 . ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 9. februarja 1928. 

* «Službene Novine kraljevine" Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 6. februarja 1928., št. 27/VT. 

1 Uradni list z dne 31. decembra 1927., št. 517/130 
1 Uradni list z dne 18. januarja 1928., št. 20/6. 

Št. 1370Д1. З 5 9 

Obvestilo. 

Rok za predlaganje ponudb po razpisih št. 530, 
531, 532 in 533 za dobavo kontrolnih aparatov in 
sesaJjk (glej Uradni list 8 z dne 24. januarja 1928.) 
je podaljšan do dne 2 8. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob 
enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 12. februarja 1928. 

356 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 8. februarja 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 421,849-824-93 
Posojila . f 1.608497.936-80 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.072,664.873-70 
Račun začasne zamene 299,098.347-46 
Dolg države . , • 2.966,355.0*4— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,877.163-— 
Saldo raznih računov . . . . • 879,177.579-98 

. 9.385,720.759-87 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond . . '. • • •' • • 10,931.045-57 
Novčanice v obteku 5.478,618.770'— 
Državni račun začasne zamene . . 299,098.347-46 
Terjatve države po raznih računih 246,074.526-77 
Razne obveznosti 1.099,565.037-07 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.188,377.163— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 88,055.870-— 
9.885,720.759-87 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, Švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itdi 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8%n& teto. 

362 3—1 

» Uradni list z dne 31. decembra 1926., št. 473/121. 
* Uradni list z dne 28. decembra 1927., št. 511/129. 

Poriv upnikom. 
K m e t i j s k o - d r u š t v o ; z a K r a n j i n 

o k o 1 i c o, or. z. -z o. z. s sedežem v Kranju, je prešlo 
v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj mu prijavijo terjatve. 
Likvidatorji. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani, - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav AmbrožičV Ljubljani. 



P o š t n i n a p l a č a n a v gotovini . 

16. V Ljubljani, dne 18. februarja 1928. 

, 

Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

Razglasi osrednje vlade. 
Vsebina.: 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. - Razglasi velikega župana mariborske oblasti. - Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 52. Tarifna obvestila. — Razne ob)ave. 

Razglasi osrednje vlade. 
Cenovnik, 

po katerem se mora vršiti zavarovale vaiate 
ob izvoza blaga po clean 16. pravilnika o pro
meta z devizami in vaiatami z dne 23. septem

bra 1921.* 
Velja od dne 15. do dne 29. febrnaija 1928. 

•o-C 
SS 

Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov 

24 

25 

Količina Cena 
v dinarjih 

Pšenica, natovorjena na posta
jah v Srbiji in Bosni in na 
ostalih postajah 

Rž 
Ječmen 
Oves 
Koruza nova 
Koruza posušena In stara . . 
Bela moka za luksusno pecivo, 

zdrob 
Bela moka za luksusno pedvo 

š t O 
Bela moka za luksusno pecivo 

š t 2 • . • 
Krušna moka š t 4 in 5 . . . 
Črna moka št. 6 
Črna moka št. 7 
Obloda 
Otrobi 
Koruzna moka 
Fižol 
Konji za klanje. . . . • • • 
Konji težki za vprego (slovenski) 
Konji lahki za vprego . . . 
Konji lahki do dveh let starosti 
Konji hribovski mali (Južne 

Srbije) • • .; 
Žrebeta do enega leta starosti 
Osli. 
Mezgi 
Krave : 

velike 
male, gorske 

Voli, biki: 
par do 700 kg . . * . . • 

> od 700 » do 900 kg . 
, . 900 » navzgor . . 

Teleta: 
do 30 kg 
od 30 do 70 kg 
od 70 do 200 kg 

Ovni 
Jagnjičl In kozllčl 
Prašiči: 

par do 140 kg 
» od 140 do 220 kg . . 
» > 220 kg navzgor . . 

Koze 
Mast . 
Suho svinjsko meso (rebrca) . 
Salame turlstovske (poletne) . 
Salame (zimske): 

Iz debelo razsekanega mesa 
Iz drobno razsekanega mesa 

Slanina nasoljena 
Slanina sirova 
Slanina povojena 
Onjati . . . . . . . . . . . 
Zaklani prašiči razpolovljenl . 
Svinjsko meso sirovo . . . . 
Ooveje meso sirovo . . . . 
Ovčje meso sirovo . . . . . 
Jagnječje meso sirovo . . . 
Domača klobasa (mesena) . . 

100 kg 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

vsak 

vsako 
vsak 

vsaka 

vsak 

vsako 

vsak 

vsaka 
100 kg 
100 » 
100 » 

100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 . 
100 » 

325 •-
290--
250--
250--
230--
240 •-

450--

430 •-

420--
400--
340--
260--
200--
200--
250--
370--

1.000--
3.600 •-
2.500 •-
2.000 •-

1.600--
1.500--

900--
1.800--

3.000 •-
1.200 •-

2.600--
3.200 •-
4.000 •-

500--
700--

1.000--
150--
70--

700--
1.400-
1.700-

200-• 
2.000-
1.800-
1.700-

3.500-
4.500-
1.800-
1.700-
1.800-
3.000-
1.600-
1.400-
1.200-
1.200-
1.500-
1.600-

II 
Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov 

51 
52 
53 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 
77 
78 
79 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 

189 

90 
91 
92 

Krvave, jetrne klobase. . . . 
Bohi slanine: 

stisnjeni 
nestlsnjeni 

Kozje meso nasoljeno . . . . 
Notranjščina glave, debela koža 
Suha čreva (1 lopta = 100 sež-

njev = 17,kg) 
Osoljena čreva 
Suhi slepiči, suhi sečni mehurji 

itd.., svinjski in goveji . . . 
bušak Iz 

Koža goveja sirova 
Koža kravja sirova 
Koža junčja sirova 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
z dne 15. februarja 1928., št. 35. 

Južne Srbi
je In Bosne 

20 •/, 
ceneje 

Količina 

Koža telečja sirova 
Koža jagnječja 
Koža kozlovska 
Koža ovčja 
Koža kozja 
Koža zajčja 
Koža dehorja 
Koža jazbečja 
Koža divje mačke 
Koža volčja . . . . . . . . 
Koža lisičja 
Koža kunja 
Koža sobolja 
Koža vldrna 
Koža goveja s u h a . . . . . . 
Koža konjska suha 
Slive suhe ,0/8Б, vložene v vre

čah 
Slive suhe 86/e(l) vložene v vre

čah . . 
Slive suhe e5/ioo (stotinke), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe i , 0 /,„ (uzanca), vlo

žene v vrečah 
Silve suhe l " / i M . vložene v vre

čah 
Slive suhe (merkantilne), vlo

žene v vrečah 
Silve suhe (etulrane), vložene 

v zabojih netto 
Slive suhe brez Tcoščlc. . . . 
Suhe hruške 
Suha jabolka 
Konservlrano f s sladkorjem . 

sadje l brez sladkorja . 
Pure žive 
Gosi žive 
Race žive 
Kokoši žive . . 
Pure zaklane 
Oosl zaklane 
Race zaklane 
Kokoši zaklane 
Jajca sirova (zaboj s 1440 

jajci) 
Konoplja v povesmlh (sirovo 

predivo) 
Predivo 
Tulje (odpadki od prediva). . 
Drva: 

odpadki pod 10 cm v premeru 
razklana polena in okrogla 

polena 
Lesno oglje 
Lesno oglje (odpadki — prah) 
Stavbni les jelkov in smrekov, 

razžagan (deske, letve, kolci, 
plohi, grede) 

Stavbni les jelkov, obtesan (gr& 
de), od •/, do " / * . . . • 

Stavbni les Jelkov, okrogel (ja 
drenlki, koli za hmelj, lan. 
tene = drogi za brodove) 

100 kg 

100 
100 
100 
100 

100 
100 

100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
vsaka 

Cena 
v dinarjih 

100 kg 
100 » 

100 • 

100 • 

100 • 

100 » 

100 » 

100 » 

100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
vsaka 

100 kg 
100 » 
100 » 
100 » 

zaboj 

100 kg 
100 » 
100 » 

10.000 kg 

10.000 
10.000 
10.000 

•a 5 Imenovanje p r e d m e t o v 
in d o m a č i h proizvodov 

Količina 

600--

100--
800--
700--
200--

1.800- -
100--

700--

1.400--
1.400--
1.400--

2.800--
3.000--
5.000 •• 
2.500--
2.500-

18-
150-
50-
60-

100-
250-

1200-
900 
500-

4.500-
2.600-

800-

700' 

470-

300-

275-

270-

» 
630-
150-
100-

2.000' 
1.000 

40' 
50 
20 
15-

1.500-
1.500-
1.500-
1.500-

1.000-

20-
500-
300-

1.300 • — 

1.800-— 
7.000 • — 
1.000--

450-

250-

- I 

98 
99 

100 

101 
102 

103 
104 

105 
106 

107 
108 

109 

110 
111 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

* Za vsakih 100 kg 100 dinarjev draže nego za slive 
v vrečah. 

do 25 cm srednjega premera 
preko 25 cm srednjega pre

mera 
Stavbni les borov, razžagan . 
Stavbni les borov, obtesan . . 
Stavbni les bukov, razžagan, 

obtesan in okrogel (hlodi): 
oparjen 
neoparjen 

Stavbni les hrastov, razžagan 
Stavbni les hrastov okrogel 

(hlodi) 
Stavbni les slovenski . . . . 
Hrastovi pragi: 

1-60 do 2-20 
2-50 do 2-70 
specialni 

Pragi bukovi 
Stavbni les, razžagan, orehov 

In drugih plemenitih dreves 
Stavbni les lipov 
Stavbni les, razžagan, brestov, 

jesenov in javorov . . . . 
Stavbni les brestov, jesenov in 

javorov v krljih 
Doge (1 vedro = 80 kg) . . 
Telegrafski drogi, od T do 9 m 

dolgi 
Cement Iz Srbije 
Cement beočinski 
Cement hrvatski In slovenski 
Cement dalmatinski 
Bavksit (dalmatinski) . . . . 
Kaškavalj 
Opij (afion) 
Hmelj Iz leta 1927 
Hmelj Iz leta 1926 
Suhi svilni mešički Iz Južne 

Srbije 
Suhi svilni mešički iz ostalih 

krajev 
Perje novo 

124| Perje fino 
1251 Perje staro 

122 

123 

m« 

Cena 
v dinarjih 

vsak 

m* 
vsak 

m* 

vedro 

vsak 
10.000 kg 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 

100 kg 
1 kg 

100 kg 
100 » 

100 » 

100 » 
1 » 
1 » 
1 » 

200-

350-
700-
350-

550--
270--

1.000--

800-
2.500 •• 

30--
45-

1.300-
30-

1.200-
700-

900- — 

700 — 
7 0 - -

40-— 
3.800-— 
3.800-— 
3.800-— 
3.500 •-

200-— 
2.500 • — 

800- — 
2.500 • — 
1.500--

10.000--

7.000 • — 
50- — 

100 — 
40-— 

P r i p o m b a : Pooblaščene banke ee opozarjajo, 
da morajo ob izdajanju potrdil točno vpisovati 
vrsto blaga in količino ter se в t r o g o ravnati po 
cenah, označenih v tem cenovniku, nadalje označe
vati državo, v katero se blago izvaža, pri lesenih 
predmetih pa poleg kubičnega metra označiti še težo 
kubičnega metra. 

Ko se izdajajo potrdila na tujo valuto, se iz
vršuje obračunavanje po srednjem borznem kurzu 
onega dne, ko se potrdilo izda. 

Obmejne carinarnice morajo ob pregledu in oca-
rinjanju blaga paziti na to, ali ве blago, označeno v 
potrdilu, ujema z blagom, ki se izvaža. Ce во v istem 
železniškem vozu razne vrste blaga ali razne kvali
tete istega blaga, se mora priložiti tovornemu lista 
tudi točna specifikacija blaga. Ce je v potrdilu kaj 
nepravilnega, naj ga pošljejo s svojimi pripombami 
vred generalnemu inspektoratu, ne da bi se blago 
zadrževalo od izvoza. 

Potrdila o zavarovanju valute, izdana po poobla
ščenih bankah, -veljajo dva meseca dni od dne, ko
se je potrdilo izdalo, do dne, ko se blago vtovon. 
Za dokaz o dnevu vtovoritve služi žig odpošiljalne 
(vtovarjalne) postaje na tovornem lißtu. Ce во v po
trdilih označene cene višje nego v cenovniku đotič-
nega polmesečja, taka potrdila veljajo; če p a BO 
nižje, naj se pošlje potrdilo generalnemu inspekto
ratu v nadaljnje poslovanje, ne d a bi se blago za
drževalo od izvoza. 

Iz generalnega inspektorata mtaietrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 11. februarja 1928.; I .br.3200. 
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List, ki ga je prepovedano uvažati in 
razširjati.* 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 700 z dne 23. januarja 1928. je prepovedano 
uvažati v našo državo in razširjati v njej albanski 
emigrantski list «Ora e Shqipnisc». ki izhaja na Du
naju. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 1. februarja 1928.; D. Z. br. 700. 

Razglas o novih banderolah po 10 Din 
za banderoliranje voščenih vžigalic.** 

S sklepom upravnega odbora samostalne mono
polne uprave M. br. 24.141 z dne 7. decembra 1,927. 
in z odlokom gospoda ministra za finance št. 417 z 
dne 10. decembra 1927. je dovoljeno, banderolirati 
voščene vžigalice z banderolami po 10 Din nove 
emisije. 

Popis banderole za voščene vžigalice: 
Zunanjost in velikost banderole in lika sta isti 

kakor pri banderolah po 7 Din za vžigalice, samo 
s to razliko, da je barva lika pri banderolah po 
10 Din pomarančasta in da je pri ceni namesto šte
vilke c7» čeznjo s črno barvo natisnjena številka 
«10». 
Iz pisarne uprave državnih monopolov v Beogradu, 

dne 31. januarja 1928.; M. br. 2916. 

Razglas o stanju fonda za pobijanje 
tihotapstva.* 

Ta fond je znašal dne 31. decembra 1927. 
6,506.138 Din 33 p in je obrestonosno naložen pri 
Državni hipotekami banki. 

Iz pisarne generalne direkcije carin pri ministrstvu 
za finance v Beogradu, 

dne 7. februarja 1928.; Cbr.4520. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

Vet. br. 148. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

od dne 6. do dne 12. februarja 1928. 
O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

S v i n j a k a k u g a . 

Brežice: Artiče (Artiče in Zgornji Obrez po 1 dvo
rec, Dolenja vas 2 dvorca). Ljubljana, mesto: Ljub
ljana, mesto 1 dvorec. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kočevje; Dolenja vas (Dolenja vas 1 dvorec). 

Ljubljana, okolica: Borovnica (Borovnica 1 dvorec). 
Radovljica: Radovljica (Radovljica 1 dvoTec). 

V L j u b l j a n i , dne 15. februarja 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
oblastni veterinarski referent Paulin s. r. 

S. br. 825. 

Izprememba v seznamku zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
Dr. Edvard F a j d i g a, sreski sanitetni referent 

v Litiji, je bil vpisan v imenik zdravniške zbornice 
za Slovenijo. 

V L j u b l j a n i , dne 15. februarja 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Senekovič s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

*, Razpust društev. 
U. br. 2852/1—27. 

Krajevna organizacija «Kmetsko-delavske zveze» 
v šmartnem! ob Paki je po § 24. društvenega zakona 
razpuščena, ker nima članov, ker več ne deluje in 
torej tudi nima pogojev za pravni obstoj. 

U. br. 4878/1—27. • 
Podružnica «Družbo sv. Girila in Metoda» v 

Šmartnem ob Paki je po § 24. društvenega zakona 
razpuščena, ker nima ne članov ne imovine, ker je 
delovanje popolnoma ustavila in ker torej tudi nima 
več pogojev za pravni obstoj. 

V M a r i b o r u , dne 9. februarja 1928. 
Veliki župan mariborske oblasti: 

dr. Schaubach s. r, 
Vet. br. 51/8. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 13. februarja 1928. 
O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Maribor, levi breg: Sv. Peter (Nebova 1 dvorec). 

Šmarje pri Jelšah: Lastnic (Lastnic 1 dvorec). 

S t e k l i n a . 

Maribor, levi breg: Partinjc (Partinjc 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Gornji grad: Šmartno ob Paki (Šmartno 1 dvo
rec). Maribor, desni breg: Lobnica (Lobnica 1 dvo
rec), Račje (Račje 1 dvorec). Maribor, levi breg: 
Kamnica (Kamilica 1 dvorec). Ptuj: Središče (Sre
dišče 5 dvorcev). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Dolnja Lendava: Dolnja Lendava (Dolnja Len
dava 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 13. februarja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi sodisi in sodniti oblastev, 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 9. februarja 1928., š t 30. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata, i 
Slovenaca» z dne 8. februarja 1928., št. 29. 

*** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 14. februarja 1928., št. 34. 

Preds. 952/4/27—5. 3—2 
Razpis. 

Pri o k r o ž n e m s o d i š č u v M a r i b o r u se 
odda m e s t o p i s a r n i š k e g a p r i p r a v n i k a 
v 5. skupini H. kategorije. 

Za to mesto se zahteva popolna srednješolska 
izobrazba z zrelostnim izpitom ali pa srednja stro
kovna šola s predpisanim končnim izpitom. 

Vpoštevajo se le moški prosilci. 
Pravilno kolkovâne prošnje, ki morajo biti svoje

ručno spisane in opremljene po členu 12. uradni
škega zakona, naj se vlože najkesneje do dne 

26. m a r c a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 10. februarja 1928. 

Preds. 715/4/27—5. 
Razpis. 

3—1 

z dostavkoni, da morajo brez izjeme izkazati po
polno srednješolsko izobrazbo z zrelostnim izpitom 
ali dovršitev srednje strokovne šole s predpisanim 
končnim izpitom. 

V proračunskem letu 1927./1928. je sprejemanje 
novih uradnikov in civilnih uslužbencev v državno 
službo — razen če se vrnejo iz pokoja v aktivno 
službo — ustavljeno (člen 328., prvi odstavek, fi
nančnega zakona za leto 1927./1928.); le s pristan
kom ministrskega sveta se smo sprejeti v državno 
službo nov uradnik (člen 328., drugi odstavek, 
finančnega zakona za leto 1927./1928.). 

Upokojenec se ne sme sprejeti v državno službo, 
če je dovršil 60. leto starosti (člen 298. finančnega 
zakona za leto 1927./1928.). 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 
dne 15. fobruarja 1928. 

U 391/27. 322 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Karel T r a m š e k, rojen dno 2. januarja 1891., 

pekovski mojster pri Sv. Miklavžu, je kriv, da je 
prodajal v mesecih maju, juniju in juliju 1927. v 
Ivanjkovcih beli kçuh kilogram po 7 Din 11 p, dočim 
je bila uradno določena cena kruhu v tem času 
6 Din. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 8. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije in zaradi tega je bil obsojen po 
tem členu na 3 dni zapora in na 150 dinarjev; de
narne- kazni, ki se izpremeni ob neizterljivosti v na
daljnjo kazen 3 dni zapora. 

. Okrajno sodišče v Ormožu, oddelek III., 
dne 4. januarja 1928. 

Ne I 447/28—1. 
Oklic. 

357 

Grofu Karlu C h o r i n s k e m u i n grofici Editi 
C h o r i n s k i, veleposestnikoma v Gornji Radgoni, 
je vročiti v konkurzni stvari zahtevajoče stranke: 
Agrarne banke, d. d. v Gradcu, predlog za otvoritev 
konkurza zoper njiju, opr. št. Ne I 447/28—1. 
» Ker je sedanje bivališče grofa Karla Chorinskega 
in grofice Edite Chorinske neznano, se jima po
stavlja za skrbnika Hinko Požun, notar v Gornji 
Radgoni. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Maribcin 
oddelek I., 

dne 10. februarja 1928. 

C 37/27—9. 216 
Oklic 

Franc Lipej, veletržec v Brežicah, zastopan po 
drju. Antonu Bartolu, notarju v Brežicah, j© vložil 
zoper Valentina Š t e f a n e a, trgovca-krošnjarj» v 
Meljanu št. 34, pošta Bednja pri Lepoglavi (Hrvat
ska), tožbo zaradi 2078 Din 35 p s pripadlo. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
28. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 11. 
Ker je sedanje bivališče Valentina štefanca ne

znano, se mu postavlja za skrbnika Andrej Majcen, 
višji pisarniški oficial v Brežicah. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 23. januarja 1928. 

Pri o k r o ž n e m s o d i š č u v N o v e m m e 
s t u se odda m e s t o p i s a r n i š k e g a p r i 
p r a v n i k a v 5. skupini II. kategorije. 

Pravilno kolkovane in svojeročno spisane proš
nje naj se vlože do dne 

20. m a r c a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Izrecno se pripominja, da se jemljejo v poštev le, 
moški prosilci, ki se opozarjajo na člen 12. zakona 
o civilnih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih 

C 27/28—1. 256 
Oklic. 

Jožef Kulčar, posestnik v Dolnjem Lakošu št. 10, 
ki ga zastopa dr. Armin Straeser, odvetnik v Dolnji 
Lendavi, je vložil zoper 1.) Štefana .Kul c a r j a , 
posestnika, in 2.) Ilono N e d o š i č e v o , rojeno 
Kulčarjevo, posestnico — oba v Dolnjem Lakošu, 
3.) Katarino Z o l g o š e v o , rojeno Kulčarjevo, po
sestnico v Gabrju, 4.) Elizabeto T ö r ö k o v o, ro
jeno Kulčarjevo, čevljarjevo ženo v Dolnji Lendavi, 
5.) maloletno Viko M a r k o t a n o v o , zastopano po 
očetu Pavlu Markotanu (nekje na Ogrskem), in 6.) 
Vendla K u l c a r j a , sedaj v Ameriki, tožbo zaradi 
ugotovitve, da investirani znesek ne spada v za
puščino. 

Ustna sporna razprava se je določila na dan 
29. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 
Ker je bivališče Pavla Markotana In Vendla Kul-

čarja neznano, ee jima postavlja za skrbnika doktor 
Janko Pikuž, odvetnik v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Domji Lendavi, oddelek IL, 
dne 20. januarja 1928. 
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€ 29/28—1. 257 

Oklic. 
Franc Cizmazia, posestnik v Orehovcih pri Gor

nji Radgoni, zastopan po drju. Janku Pikušu, od
vetniku v Dolnji Lendavi, je vložil zoper Ivana 
A d a n i 6 a, posestnika iz Turnišča, sedaj neznanega 
bivališča, tožbo zaradi izdaje prepiene dovolitve». 

Ustna sporna razprava se je določila na dan 
29. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 
Ker je bivališče Ivana Adaniča neznano, se mu 

postavlja za skrbnika dr. Janko Leskovec, odvetnik 
v Dolnji Lendavi 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 20. januarja 1928. 

C 31/28—1. 2Ö8 
Oklic. 

Franc Cizmazia, posestnik v Orehovcih pri Gor 
nji Radgoni, zastopan po drju. Janku Pikušu, od
vetniku v Dolnji Lendavi, je vložil zoper l e ž e č o 
z a p u š č i n o p o p o k o j n i T e r e z i j i C i z m a -
z i j e v i, r o j e n i Ž e r d i n o v i, posestnici v Tur-
nišču, tožbo zaradi izdaje prepisne dovolitve. 

Ustna sporna razprava so je določila na dan 
29. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 
Rečeni ležeči zapuščini se postavlja za skrbnika 

dr. Janko Leskovec, odvetnik v Dolnji Lendavi. 
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 

dne 20. januarja 1928. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek II., 
dne 28. decembra 1927. 

E 970/27- 64 

Dražbeni oklic 

•C 37/28—1. 277 
Oklic 

Štefan Horvat in Bara Horvat, rojena Persa, pc-
•sestnika v Dolnji Lendavi št. 172, ki ju zastopa 
•dr. Janko Pikuš, odvetnik v Dolnji Lendavi, sta 
vložila zoper l e ž e č o z a p u š č i n o p o p o k o j 
n i v d o v i B a r i H o r v a t o v i, r o j e n i H o z i -
j a n o v i (tudi false Horvatovi), in zoper l e ž e č o 
z a p u š č i n o p o p o k o j n e m M i h a e l u H o r 
v a t u , tožbo zaradi izdaje prepisne dovolitve. 

Ustna sporna razprava so je določila na dan 
29. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tom sodišču v sobi št. 21. 
Rečenima zapuščinama se postavlja za skrbnika 

dr. Janko Leskovec, odvetnik v Dolnji Lendavi. 
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 

dne 28. januarja 1928. 

€ 33/28—1. 288 

Oklic 
Štefan Borin, posestnik v Volčjem potoku, Id ga 

zastopa dr. Konrad Janežič, odvetnik v Kamniku, je 
vložil zoper Antona D o r n i k a in Tomaža D o r -
n i k a, oba iz Mengša, tožbo zaradi priznanja delitve 
parcel in izdaje vknjižbene dovolitve. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 3. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Ker jo sedanje bivališče obeh tožencev neznano, 

se jima postavlja za skrbnika Ivan Messner, višji pi
sarniški oficial v. p. v Kamniku. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 
dne 31. januarja 1928. 

T 81/27—3. 363 
Amortizacija. 

Na prošnjo Antona P r e s k a r j a , posestnika v 
Ljubljani, Sredina št. 12, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne delnice, Id jo je prosilec baje 
izgubi!: Delnica Delniške stavbiriske družbe «Union> 
v Ljubljani št. 32/Ш v vrednosti 500 K. 

Imetnik te delnice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice y 1 l e t u 6 t e d n i h i n 3 d n e h od dne 
te<.ya oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je delnica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek Ш , 
dne 7. februarja 1928. 

E 969/27—4. 

Dražbeni oklic 
63, 

Dne 23. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba polovice ne
premičnin; zemljiška knjiga za katastralno občino 
Vrhole, vi. št. 190. 

Cenilna vrednost: 8163 Din 7 p; najmanjši po
nudek: 5500 Din. 

Dne 2 3. f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastralno občino Sv. Duh, 
vi. št. 292. 

Cenilna. vrednost: 66.564 Din 75 p; vrednost pri-
teklin: 3460 Din; najmanjši ponudek: 47.000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, Id je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek II., 
dne 28. decembra 1927. • 

E 80/27. 297 
Dražbeni oklic. « 

Dne 1. m a r c a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 3 dražba nepreuničnin: 
zemljiška knjiga Paridol, vi. št. 39. 

Cenilna vrednost: 39.333 Din 95 p; vrednost pri-
teklin: 675 Din; najmanjši ponudek: 26.223 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi ве ne mogle več^ uveljavljat} 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na UTadni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 16. januarja 1928. 

druge nepremičnine: 66.848 Din; najmanjši ponudek: 
44.565 Din 32 p. Cenilna vrednost priteklin: 
12.085 Din; najmanjši ponudek: 8056 Din 66 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Vrhniki, oddelek II., 
dne 30. januarja 1928. 

Br. 194/ost.l924. 
Izrok. 
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E 602/27. 298 
Dražbeni oklic 

Dne '28. f e b r u a r j a 1 928 . ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Št. Vid, polovice vi. št. 44. 

Cenilna vrednost: 17.339 Din 35 p, po odbitku 
preživitka Andreja Juharta v znesku 1890 Din pa 
15.489 Din 35 p; vrednost priteklin: 25 Din; naj
manjši ponudek: 10.326 Din 25 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, Id' je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 16. januarja 1928. 

E 598/27. 
Sklep. 

316 

Prisilna dražba polovice neprennčnin: zemljiška 
knjiga Zgornja Muta, vi. št. 52, lastne zavezancu 
Petru F ä h n r i c h u, posestniku na Muti, ki jo je 
dovolilo podpisano okrajno sodišče s sklepi z dne 
20. avgusta 1927., opr. št. E 598/27—2, z dne 
23. oktom-a 1927., opr. št. E 699/27—2, z dne 
14. septembra 1927., opr. št. E 631/27—2, in z dne 
7. januarja 1928., opr. št. 11/28—2, je s privolitvijo 
zahtevajoče stranke in vseh pristopivših upnikov 
po § 89., točki 6., i. r., odnosno po § 40. i. r., ustav
ljena. 

Vsa že opravljena izvršilna dejanja se s tem raz
veljavljajo. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek II., 
dne 3. februarja 1928. 

E 217/27—20. 307 
Dražbeni oklic 

Dne 1. m a r c a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Horjulj, vi. št. 72 in 315. 

Cenilna vrednost prve nepremičnine: 20.000 Din; 
najmanjši ponudek: 10.000 Din. Cenilna vrednost 

Za raspravu osta vine pokojnog Pavla T o r 
b o e a, umrlog dana 13. septembra g. 1924. u Pre
seki, uričem ročište u mojoj uredovnoj pisarni u Ča
kovcu na dan 19. m a j a 1 9 2 8. g. u 8 sati do-
podne. 

Na ovo ročište pozivam Stjepana Terboca ne
poznata' boravišta time, da na ročište osobno ili 
putem svog opunomoćenika pristupi. Ne pristupi li, 
održat će se rasprava sa skrbnikom, koji je imeno
van po nadtutorstvenoj oblasti i u slučaju, da bude 
upućen na parnicu, u koliko se ne bi skrbio za svoje 
zastupanje, bit će takodjer zastupan po skrbniku, 
imenovanom po nadtutorstvenoj oblasti. 

U Č a k o v c u , dne 10. februara 1928. 
Dr. Ivan N. Novak s. r., kr. javni bilježnik, 

kao sudbeni povjerenik. 

Br. 48/ost. 1925. 
Izrok. 
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Za raspravu osta vine pokojnog Mije M i h o l -
č i a, umrlog dana 30. augusta g. 1924. u Murekom 
Središću, uričem ročište u mojoj uredovnoj pisarni 
u Čakovcu na dan 19. m a j a 1 9 2 8. g. u 8 sati 
dopodne. 

Na ovo ročište pozivam Miju Miholčića ne
poznata boravišta time, da na ročište osobno iU 
putem svog opunomoćenika pristupi. Ne pristupi li, 
održat će se rasprava sa skrbnikom, koji je imeno
van po nadtutorstvenoj oblasti i u slučaju, da bude 
upućen na parnicu, u koliko se ne bi skrbio za svoje 
zastupanje, bit će takodjer zastupan po skrbniku, 
imenovanom po nadtutorstvenoj oblasti. 

U Č a k o v c u , dne 10. februara 1928. 

Dr.Ivan N.Novak s.r., kr. javni bilježnik, 
kao sudbeni povjerenik. 

Razglasi raznih uradov io oblastev. 
Pređs. 37/3C/28—2.. 3 - 2 

Razpis. 
Upravno sodišče za Slovenijo s Prekmurjem v 

Celju razpisuje m e s t o s l u ž i t e i j a - d n e v n i -
c a r j a s prejemki, ki se določijo dogovorno v 
okviru člena 12. uredbe o pogodbenih uradnikih' ia 
dnevničarjih (Uradni list z dne 7. septembra 1927., 
št. 397/94). 

Prošnje, opremljene z vsemi potrebnimi listinami 
in s kolkom za 5 Din (priloge s kolkom po 2 Din), 
naj se vlože pri podpisanem predsednistvu 
n a j k e s n e j e do d n e 29. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 

Predsednišrvo upravnega sodišča v Celju, 
dne 13. februarja 1928. 

Predsednik: dr. Vrtačnik s. r. 

Št. 2283/28. 

Razglas. 
367 

« S k u p n i dom», r. z. z o. z. v L j u b l j a n i , 
uživa po naredbi gospođa ministra za finance z dne 
25. decembra 1923., br. 43.322 (Uradni list z dne 
7. januarja 1924., št. 3/1), oprostitev od plačevanja 
taks, navedenih v tej naredbi, izza dne 20. februarja 
1928. za čas, dokler veljajo sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 13. februarja 1928. 

Št. 186/28. 369 

Objava. 
Po zmislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, da 

je gospod dr. Edvard B u č a r z današnjim dnem 

MLKL 



17. 
vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v 
Mariboru. 

V L j u b l j a n i , dne 16. februarja 1928. 

Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 
predsednik dr. D. Majaron s. r. 

5 2 . 
Tarifna obvestila.* 

Tarifni popust za prevoz sirovega tobaka. 
Za prevoz sirovega tobaka iz pozicije D-27-a 

veljajo do preklica, najdlje pa do dne 31. decembra 
1928., ti-le vozninski stavki: Vozninski 

stavek 
par 

za 100 kg 
Od državne ( do državne meje pri Subotici 4325 

meje pri l do državne meje pri Rakeku 6955 
Caribrodn { do državne meje pri Jesenicah 7075 

Ugodnost velja, če se preda v prevoz najmanj 
500 kg ali če se plača voznina najmanj za 5000 kg 
po tovornem listu in vagonu; uporablja se s karti-
ranjem. 

Pošiljke morajo biti predane v prevoz kot sporo
vozno blago z direktnimi tovornimi listi na eni iz
med postaj v Bolgariji in namenjene za eno izmed 
postaj v inozemstvu čez zgoraj omenjene prehodne 
točke. 

Tarifno obvestilo G. D. br. 81.152/27 z dne 20. de
cembra 1927., objavljeno v «Službenih Novinah kra
ljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 20. januarja 
1928., št. 14/П,1 in tarifno obvestilo G. D. br. 83.390/ 
/27, objavljeno v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 30. januarja 1928, 
št. 21/V,2 sta razveljavljeni. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 6. januarja 1928.; G. D. br. 7282/28. 

1 0 4 

pravi na 449. strani tarife v dodatku, pozicija 3 
(pivo), za relacijo Kufstein-Trieste vozninski stavek 
357 v 329 grošev, za relacijo Kufstein-Fiume pa 
vozninski stavek 375 v 345 grošev. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 28. januarja 1928.; G. D. br. 3389. 

* 

Upostavitev normalnih rokov, prostih stojnine na 
postajah beograjske direkcije. 

Dne 3. februarja 1928. se uvedejo iznova nor
malni 24urni natovarjalni in Taztovarjalni roki, pro
sti stojnine, na postajah beograjske direkcije, ki so: 
Beograd, Beograd Fabrika Šećera, Beograd Kla-
nica, Beograd Sava, Niš, Skoplje, Topčider in 
Zemun. 

Od zgoraj navedenega dne veljajo skrajšani 6urni 
natovarjalni in raztovarjalni roki, razglašeni v 
«Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 30. septembra 1927.° do nadaljnje 
odredbe samo še na postajah državnih železnic, ki 
so: Split, Dubrovnik, Metković in Zelenika. 

(Odobril gospod generalni direktor pod št. 5696/ 
/28 z dne 2. februarja 1928. na podstavi § 80. želez
niške prometne uredbe v zvezi z uredbo o organi
zaciji ministrstva za promet in prometne službe.) 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 31. januarja 1928.; G. D. br. 5696/28. 

Letnik X. 

Popolni razglas glej v Uradnem listu 14 z dne> 
13. februarja 1928. 

Gradbena sekcija v Murski Soboti, 
dne 10. februarja 1928. 

f 

Št. 1416/11 in 1417/11. 370 2—1 

Razpis dobav. 
Razpisuje se dobava: 
a) 100 bal strešne lepenke št. 90; 
b) 140 m s jamskega lesa. 
Ponudbe naj se vlože najkcsneje do dne 

2. m a r c a 1 9 2 8 . ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenje, 

dne 15. februarja 1928. 

Št. 1088/2. 372 
Razglas. 

Viktorija T o p l a k , trgovčeva žena v Dolnji Len
davi, rojena leta 1871., je izgubila potni list, glaseč 
se na njeno ime, ki ga je izdalo okrajno glavarstvo 
v Murski Soboti dne 28. septembra 1922. pod 
št. 4363/L. p., odnosno ta potni list ji je bil ukraden. 

Proglasa se za neveljavnega. 
V D o l n j i L e n d a v i , dne 14. februarja 1928. 

Sreski poglavar: Kandrič s. r. 

Dopolnitvi tarif. 
a) Dopolnitvi lokalne tarife za prevoz blaga itd. 

z dne 1. oktobra 1926. 
Z veljavnostjo od dne 10. februarja 1928. naj se 

vpiše v tej tarifi na 31. strani v izjemno tarifo 
br. 1 c in na 50. strani v izvozni tarifi br. 1 po abe
cednem redu v seznamek postaj, od katerih velja 
izjemna, odnosno izvozna tarifa, tudi postaja z na
zivom: «Selo Banja».3 

V izjemni tarifi br. 39 te tarife naj se vpišejo za 
stavkom: «Pošiljke se moraju voziti najmanje 300 km 
od otpravne do uputne stanice» te-le nove odredbe: 

«Pošiljalac ima već pri predaji upisati u tovarni 
list, da je pošiljka određena za ishranu stanovništva 
pasivnog kraja. Pasivnim krajevima smatraju se 
osim krajeva duž gore navedenih pruga, još i svi 
ostali krajevi Dalmacije sa ostrvima, kao i Crna 
Gora. 

Pošiljke imaju se sa uputnih stanica pasivnih 
krajeva odvesti drumskim kolima ili industrijskom 
železnicom, odnosno lađom, u jedan od gore pome-
nutih krajeva.» 

To velja od dne 15. februarja 1928. 

b) Dopolnitev luške tarife za prevoz blaga itd. 
z dne 1. oktobra 1926. 

Z veljavnostjo od dne 10. februarja 1928. naj se 
vpiše v tej tarifi na 39. strani v luško tarifo^r. 32 
po abecednem redu v seznamek postaj, od katerih 
velja luška tarifa, tudi postaja z nazivom: «Selo 
Banja».* 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu. 

* 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjetn (Rovigno d'Istria) 

in republiko Avstrijo (5). 
Popravek dodatka k železniški tarifi za prevoz blaga 

z dne 1. januarja 1928. 
Z veljavnostjo od dne 13. januarja 1928. do pre

klica, odnosno do izvedbe po tarifni poti, naj se po

Št, 770. 

Razglas o normalizaciji električnih 
naponov. 

Ministrstvo za gradbe je odredilo z odlokom 
br. 612 z dne 26. januarja 1928., da se morajo upo
rabljati po bodočih električnih centralah v vsej 
državi nastopne napetosti trifaznega toka petdesetih 
period: 220/380, 3000, 6000, 10.000, 20.000, 30.000, 
60.000 in 100.000 voltov s toleranco 10% na pn-
vijalih generatorja, odnosno na sekundarni strani 
transformatorja. 

Izjemoma so dopustne druge napetosti samo, će 
jih odobri ministrstvo za gradbe, ki ugotovi v vsa
kem posameznem primeru, ali je predlog upravičen. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 10. februarja 1928. 

Št. 267. - 3 6 6 S—1 

Razglas o drugi ustni licitaciji za dobavo 
gramoza na progah od km 57 do km 72 

Trojanske državne ceste. 
Ker prva javna ustna licitacija za dobavo gra

moza na progah od km 57 do km 61 in od km 61 
do km 72, ki se je vršila dne 14. februarja 1928., ni 
uspela, razpisuje podpisana gradbena sekcija po na
logu gradbene direkcije z dne 4. januarja 1928., 
št.72, drugo javno ustno licitacijo na s r e d o d n e 
14. m a r c a 1 9 2 8., in sicer ob desetih za progo 
od km 57 do km 61 in ob pol enajstih za progo od 
km 61 do km 72. 

K licitaciji morajo prinesti ponudniki poleg po
trdila davčnega urada o plačanih davkih pobotnico 
o položeni kavciji, ki mora znašati 10% preraču-
njene vsote. Kavcija v gotovini se mora položiti pri 
podružnici Hipotekarne banke v Ljubljani,* kavcija, 
sestoječa iz državnih in državno garantiranih ob
veznic, iz založnic uprave fondov ali garancijskih 
pisem, pa pri davčnem uradu v Celju. 

Popolni razglas o licitaciji je bil objavljen v 
Uradnem listu 4 z dne 12. januarja 1928. 

Gradbena sekcija v Celju, 
dne 15. februarja 1928. 

Razne objave. 
Pr. 101/28—2. 374 

• Oklic 
Zoper Henrika Z a k r a j š k a , trgovca v Pridobu 

št. 34 pri Starem trgu, čigar sedanje bivališče je 
neznano, je vložila pri podpisanem razsodišču tvrdka 
Jos. Ravnikar, veletrgovina z manufakturo v Ljub
ljani, tožbo zaradi 9674 Din 35 p s pripadki. 

Na podstavi tožbe se razpisuje ustna razprava 
pri podpisanem razsodišču v Ljubljani, Kongresni 
trg št. 9, v razpravni dvorani, na dan 

ob 16. uri. 6- m a T C a 1 9 2 8 -
V obrambo pravic toženca Henrika Zakrajška se 

postavlja za skrbnika Josip Medved, trgovec v 
Ljubljani. 

Razsodišče ljubljanske borze za blago in vrednote 
v Ljubljani, 

dne 15. februarja 1928. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 8. februarja 1928., št. 29/VH. 

1 Uradni list z dne 1. februarja 1928., št. 29/11. 
2 Uradni list z dne 13. februarja 1928., št. 46/14. 
8 Odlok z dne 25. januarja 1928., G. D. br. 4870/28. 
* Odlok z dne 30. januarja 1928., G. D. br. 4889/28. 

Št. 150. 351 3 - 2 

Razglas o prvi ustni licitaciji za dobavo 
gramoza za Varaždinsko državno cesto. 

Po nalogu gradbene direkcije v Ljubljani št. 485 
z dne 23. januarja 1928. razpisuje podpisana sekcija 
p r v o u s t n o l i c i t a c i j o za d o b a v o g r a 
m o z a za progo Varaždinske državne ceste od 
Murskega Središča do Drave. 

L i c i t a c i j a se b o v r š i l a v p e t e k d n e 
16. m a r c a 1 9 2 8 . pri sreskem poglavarju v Ča
kovcu ob 10. uri. 

362 3—2 Poziv upnikom. 
K m e t i j s k o d r u š t v o z a K r a n j i n 

o k o 1 i c o, r. z. z o. z. s sedežem v Kranju, je prešlo 
v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj mu prijavijo terjatve. 
Likvidatorji. 

361 Razid društva. 
Glasbeno pevsko društvo «Sloga» v Rajhenburgu 

se je prostovoljno Tazšlo. 
Morebitne terjatve naj se predlože do dne 

15. m a r c a 1 9 2 8 . likvidacijskemu odboru. 
Za likvidacijski odbor: Lujo Burja s. r. 

8 Uradni list z dne 10. oktobra 1927., št. 425/104. 

371 Objava. 

Izgubil sem legitimacijo za posest in nošenje 
orrožja, ki mi jo je izdal sreski poglavar v Celju 
dne 17. julija 1926. pod št. 43 na ime: Jurij Breznik 
iz Dramelj pri Št. Juriju ob južni železnici. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Jurij Breznik s. r., lovski čuvaj v Podgorju. 

373 Objava. 
Maturitetno izpričevalo bivše državne višje gim

nazije v Celju z dno 19. julija 1897. na ime: Anton 
Paul, rojen dne 21. februarja 1878. v Gradcu, sem 
leta 1924. na Dunaju izgubil. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Anton Paul s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna,-d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožic v Ljubljani. 
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17. V Ljubljani, dne 21. februarja 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V i e b l n a i 
53. Uzance ljubljanske borze za blago In vrednote za trgovanje z vrednotami. 

Razglasi velikega župana mariborske oblasti. — Razglasi sodišč in sodnih oblastev. — Razglasi raznih uradov in oblastev. Razne objave. 

Uredbe, osrednje vlade. 
53. 

Uzance 
ljmbljanske borze za blago in vrednote 

za trgovanje z vrednotami. 

I. Obče odredbe. 

§ i-
V.si posli z vrednotami (valutami, devizami, 

efekti), ki se sklenejo na ljubljanski borzi za blago 
in vrednote, se smatrajo za sklenjene na podstavi 
teh uzanc, kolikor nieo dogovorile stranke izrecno 
kaj drugega. 

Za posle z vrednotami, ki se sklenejo izven ljub
ljanske borze, pa veljajo uzance za trgovanje z 
vrednotami v teh primerih: 

1.) če so se «tränke izrecno sklicale nanje; 
?,) če je pristojnost razsodišča ljubljanske borze 

osnovana po njegovem pravilniku in so se stranke 
izreČDO in pismeno podredile pristojnosti tega raz
sodila, ne da bi bile kaj dogovorile o uporabi 
uzanc; 

3.) ce ni pristojnost razsodišča ljubljanske borze 
osnovana po prodhodni točki, a sta oba pogodnika 
člana ljubljanske borze in nista ničesar dogovorila 
glede uzanc. 

§ 2 . 

Po teh uzancah se umeje: 
1.) za trgovanje z d e v i z a m i : 

a) čo jo predmet sklepa « i z p l a č i l o » — kupo
vanje in prodajanje inozemskih novčanic, ki se 
izvršuje po sklenitvi tako, da dobavlja proda
jalec kupcu inozemsko novčanice v onem ino
zemskem mestu, ki je odrejeno z borzno koto, 
odnosno v dogovorjenem inozemskem mestu; 

b) če so predmet sklepa v r e d n o t e : kakor č e k i , 
m e n i c e i n n a k a z n i c e na inozemsko me-

' erto ter so glase na inozemsko valuto — kupo
vanje in prodajanje teh vrednot; 
2.) za trgovanje z v a l u t a m i pa se umeje ku

povanje in prodajanje efektivnih inozemskih nov
čanic (papirnega in zlatega kovanega denarja); 

3.) « r o k e » BO neposrednji pogodniki v poslu; 
*•) z « n a k a z i l o m » prenaSa eden izmed po-

giodnikov na tretjo osebo dobavo ali prevzem po
gojenih vrednot na svoj račun in na svojo nevar
nost; 

5.) z beseđo « a d r e s a » se označuje pri v s e h 
b o r z n i h v r e d n o t a h ona tretja oseba (firma), 
ki dobavlja ali prevzema na podstavi nakazila po
gojene vrednote za nakazovalca. 

V trgovini z devizami se razlikuje razen tega: 
a) a d r e s a z a p o l o g , t. j . ona adresa, ki jo 

označi kupec devize v inozemstvu zato, da ве 
pri njej položi znesek devize, ш 

b) a d r e s a za p l a č i l o , t. j . ona inozemska 
adresa, pri kateri daje prodajalec kupcu na raz
polaganje znesek devize za izplačilo, Če mu kupec 
ne javi o pravem času adrese za polog. 

. § 3. 
Po načinu, kakor se opravljajo posli, se raz

likujejo: 
1.) direktni posli; 
2.) posli na obračunavanje. 
Če ne dogovore stranke kaj drugega, se morajo 

opravljati na obračunavanje vsi oni posli z vredno
tami, ki spadajo po odredbi borze pod obračuna
vanje, ostali pa kot direktni. 

Obračunavanje se lahko vrši tedenski, polmeeečno 
(per medio) in koncem meseca (per ultimo). Borzni 
svet določa, kateri posli se opravljajo v katerem 
teh rokov. 

§ 4 . 
Direktni posli se opravljajo neposredno med po

godniki, najsi se sklenejo osebno ali po posredniku. 
Pri teh poslih je vsak pogodnik upravičen, označiti 
tretjo osebo kot adreso (§ 2., točka 5.). V istem 
poslu pa smo vendarle tako kupec kakor tudi pro
dajalec samo enkrat uporabiti to pravico. Tâko na
kazilo ne poseza v odgovornost pogodnikovi (§ 2., 
točka 4.). Nakazovanje na drug način ni dopustno; 
kaznuje se v denarju do. Din 2500—, v ponovnem 
primeru pa z izključitvijo iz borze. 

Če prevzame ob sklenitvi direktnega posla eden 
izmed pogodnikov ali posrednik, ki nastopa kot po
godnik, molče ali izrekoma obvezo, odrediti z na
kazilom prevzemnika, odnosno dobavitelja (§ 2., 
točka 4.), mora pri&peti ta odredba (nakazilo) pis
meno v poslovalnico drugega pogodnika do 9. ure, 
in sicer: če sta določili stranki izvesten rok, naj-
kesneje na zadnji borzni dan tega roka, če pa ni 
take določitve, najkesneje na dan dobave. 

Ce se odredi nakazilo po tečaju, ki je različen 
od pogojenega, mora pogodnik, ki odreja nakazilo, 
sam nemudoma neposredno poravnati drugemu po-
godniku razlik o, ki nastane zaradi tega na njegovo 
škodo. 

Ce se posel, po tečaju označen različno od po
gojenega, ne izvrši, mora povrniti pogodbi zvesta 
stranka, ki postopa po § 19. teh uzanc, drugi stranki 
razliko v tečaju, Id jo je eventualno že prejela. 

Če pa se sploh ne odredi nakazilo ali če se ne 
izda ta odredba po pogodbi, je pogodbi zvesta 
stranka upravičena, eksekutivno pokriti posel na 
borzi tega dne po odredbi § 19., L, točke c). 

Čo pogodbi zvesta stranka ne uporabi pravico 
eksekutivnega pokritja, se smatra, da se je odrekla 
nakazilu. 

Če se glasi nakazilo, dano nasprotni stranki in 
tretji osebi (nakazancu), enako, ostane nakazovalec 
s pogodbo vezan proti drugemu pogodniku, dokler 
ne priznata le-ta in tretja oseba (nakazanec) nakazila 
molče ali izrekoma. 

Opravljanje poslov na obračunavanje se vrši po 
odredbah pravilnika za obračunavanje. 

Vsak borzni član, ki sklepa take posle, jih mora 
označevati in opravljati po odredbah pravilnika za 
obračunavanje. 

§ 6. 
Direktni posli se izvršujejo s predajo (prevze

mom) borznih vrednot in s prejemom (plačilom) 
denarne protivrednosti. Izvrševanje poslov na ob
računavanje se opravlja po predpisih pravilnika za 
obračunavanje. 

Delna izvršitev posla se ne sme odkloniti, ce ni 
količina, v ta namen ponujena, odnosno popisana 

v obračunu po odredbi § 39., petega odstavka, manj
ša od količine, ki je potrebna za enega ali več pol
nih borznih sklepov. 

§ 6-
Borzni svet odredi in razglasi po razmerah, ka

tera količina tvori en tak sklep, odnosno, če gre za 
valute, kateri kosi in v kakšnem razmerju morejo 
biti v enem sklepu. 

%1-
Po dobi izvrševanja se razlikujejo posli tako-le: 
lk) Posli «v g o t o v i n i» ( p e r c a s s a ) . 
To so vsi oni posli, glede katerih je bila izrecno 

sklenjena izvršitev v gotovini, in oni posli, ki ne 
spadajo pod obračunavanje in glede katerih se ni 
dogovoril dospetni rok. 

Posli «v gotovini» se morajo izvršiti direktna, 
in sicer: posli z devizami na borzni dan, ki je do
ločen v § 39., posli z ostalimi vrednotami pa naj
kesneje drugega borznega dne po sklenitvi posla. 

2.) Posli «na o b r a č u n a v a n j e » . 
To so vsi posli z borznimi vrednotami na teden

sko obračunavanje, kolikor ne spadajo med posle, 
označene pod 1.) ali 3.). Vsi ti posli se morajo ozna
čiti onega prvega dne po sklenitvi posla, ki je od
rejen za označbo za tedensko obračunavanje. 

Posli z borznimi vrednotami, s katerimi se trguje 
po odredbi borznega sveta polmesečno ali koncem 
meseca, glede katerih pa se je izrecno dogovorilo, 
da se morajo izvršiti v gotovini ali ob drugem času, 
nego je določeno v pravilniku za obračunavanje, se 
morajo izvršiti kot direktni posli. 

3.) Posli «na s t a l n e r o k e » (ročni posli). 
To so posli, pri katerih se označi poseben do

spetni rok. 
Med ročne posle spadajo tudi posli na premijo. 
Pri ročnih poslih se določa dospetni dan ali z 

izvestnim koledarskim rokom ali pa z rokom, čigar 
trajanje so označi s številom dnj, tednov ali me
secev. To trajanje se računi od prvega dne po skle
nitvi. 

Če ni pri poslih, ki se sklenejo na en mesec ali 
na več mesecev, v dotičnem. dospetnem mesecu 
ustreznega koledarskega dne, se vzame za dospetni 
dan zadnji dan dotičnega meseca. 

Kočni posli, ki ne spadajo pod obračunavanje, se 
morajo izvršiti direktno prvega borznega dne po 
dospetnem dnevu. 

Ročni posli z borznimi vrednotami, ki spadajo 
pod tedensko obračunavanje, se morajo opravljati, 
ko dospejo, po odredbi pravilnika za obračunavanje. 

Ročni posli «per medio» in «per ultimo», ki se 
obračunavajo po odredbi borznega sveta edino «per 
medio», odnosno «per ultimo», se morajo oprav
ljati po razporedu za obračunavanje, ki ga objavi 
borzni svet. 

Posli z borznimi vrednotami «per ultimo», ki se 
obračunavajo tedenski, se morajo označiti in pre
dati v obračunavanje zadnji tedeneki dan v dospet
nem mesecu, ki je odrejen za označbo. 

Posli z borznimi vrednotami «per ultimo», ki 
sploh ne spadajo pod obračunavanje, se morajo 
opraviti onega blagajničnega dne, ko se morajo 
dobaviti vrednote, pogojene za isti ultimo. 

§8. 
Roki za dobavljanje vrednot teko zdržema, ne 

glede na to, ali na kateri dotičnih dni borza posluje 
: ali ne posluje. 

,*îk j-LCàà^;- ".•jösiäi 
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§ 9. 
Ce je zadnji dan roka nedelja, praznik ali dan, 

ko borza ne posluje, se morajo dobaviti vrednote 
prihodnjega borznega dne. 

§ 10. 
Če dospe posel z vrednotami (izvzemši delnice), 

ki se žrebajo, tako blizu dnevu pred žrebanjem, da 
bi se moral izvršiti po § 7. na dan žrebanja ali pri
hodnji dan, se morajo izvršiti direktni posli na zad
nji dan pred žrebanjem, posli na obračunavanje pa 
se morajo označiti za ono obračunavanje, ki se vrši 
pred žrebanjem, da je moči dobaviti vrednote še 
pred dnem žrebanja. 

§ 11. 
Kolikor ne izhaja iz sklenitve ali po značaju 

posla samega kaj drugega, je mesto za dobavo in 
izvršitev vseh poslov, sklenjenih po teh uzancah, 
Ljubljana; osnova obračunu pa je vedno zakonita 
valuta kraljevine Srbov. Hrvatov in Slovencev. 

§ 12. 
Borzne vrednote se dobavljajo od 9. ure do 15 mi

nut pred začetkom borznega sestanka tako-le: 
Če kupec ni denarni zavod, mora priti kupec 

sam ponje k prodajalcu ter mu dati protivrednost; 
če pa je kupec denarni zavod, mu jih preda prodaja
lec v poslovalnici, kjer tudi prejme protivrednost. 

Če ne prejme oni, ki naj bi predal vrednoto, 
protivrednosti ob prvi prezentaciji vrednot, odnosno 
če ne prejme ob prvem poizkusu, izplačati protivred
nost, vrednot, ki naj bi jih prevzel, ni prvi več dol
žan, drugič prezentirati vrednot, in drugi ne, drugič 
ponuditi izplačila protivrednosti, ampak prvi je upra
vičen zahtevati, naj se dvignejo vrednote o pravem 
času, drugi pa, naj se mu pošljejo o pravem času. 

Nihče ni dolžan, dobavljati in tudi ne sprejemati 
vrednot v kavarnah, gostilnah in podobnih javnih 
lokalih. 

V borzni dvorani se vrednote ne smejo ne dobav
ljati ne prevzemati. 

§ 1 3 . 
Če se izvrši na predlog ene stranke sporazumno 

posel po preteku roka, ki je odrejen za izvršitev 
poslov z dotičnimi vrstami vrednot, ima stranka, ki 
je dovolila to podaljšavo, pravico, zahtevati prî  iz
vršitvi posla od druge stranke tekoče obresti v 
višini, Id jo odredi borzni svet. 

Te obresti teko od onega dne, ko bi se bil moral 
posel izvršiti, ako ne bi bil prvotni rok sporazumno 
podaljšan. 

§ 14. 
Za posle na premijo (nagradne) in za stelažne 

posle velja to-le: 
I. Za enojen posel na premijo: 
1.) Kupčeva premija: 
Plačnik (kupec) premije pridobi pravico, vzeti 

na odrejeni dan pri nasprotni stranki (prodajalcu 
premije) sklenjeno količino izvestnih borznih vrednot 
po dogovorjenem tečaju. 

2.) Prodajalčeva premija: 
Plačnik premije pridobi pravico, dati na odrejeni 

dan nasprotni stranki sklenjeno količino izvestnih 
borznih vrednot po dogovorjenem tečaju. 

Dogovorjena premija se mora plačati najkesneje 
15 minut pred začetkom borznega sestanka na prvi 
borzni dan po sklenitvi posla. 

П. Pri poslih na predpremijo, odnosno na po
vratno premijo (dont, odstopni posli) sme kupec pre
mije, če poravna dogovorjeno odstopnino (dont, od
stopna premija), na izvesten dan odstopiti od iz
vršitve poela. V tem primeru mora plačati kupec 
premijo v gotovini najkesneje 15 minut pred začet
kom borznega sestanka na prvi borzni dan po od
stopu. 

Višina dogovorjene premije se označi s prištet-
kom na tečaju ali z odbitkom od tečaja. 

Ш. Za dvojen posel na premijo (na dajanje in 
jemanje): 

Plačnik premije pridobi pravico, da sme dati na 
odrejen dan nasprotni stranki sklenjeno količino iz
vestnih borznih vrednot po dogovorjenem tečaju ali 
pa vzeti isto količino po dogovorjenem tečaju pri 
njej. 

Dogovorjena premija se mora plačati najkesneje 
15 minut pred začetkom borznega sestanka na prvi 
borzni dan po sklenitvi posla. 

IV. Za posel po «se», odnosno po «treba»: 
Ena stranka kupi od druge sklenjeno količino iz

vestnih borznih vrednot ob pogoju, da je upravičena, 

vzeti od nasprotne stranke na odrejen dan po ena
kem tečaju še toliko količino istih borznih vrednot 
(posli po enem «še»); ali ena stranka proda drugi 
stranki sklenjeno količino izvestnih borznih vrednot 
ob pogoju, da je le-ta druga stranka dolžna, vzeti 
od nje po enakem tečaju na odrejen dan še toliko 
količino istih borznih vrednot (posli P° e n e m 

«treba»). 
Lahko pa se tudi dogovori, da znaša število ko

sov, ki niso stalno kupljeni (odnosno prodani), iz
vesten mnogokratnik stalno kupljenih (odnosno pro
danih) kosov (posli po dvakrat, po trikrat itd. «še», 
odnosno po dvakrat, po trikrat itd. «treba»). 

Pri poslih z devizami po «še» in po «treba» do
spe tudi stalno kupljeni (odnosno prodani) znesek 
prav tako na dan, ko se izpolni posel na premijo. 
Pri poslih z vsemi ostalimi borznimi vrednotami do
spe stalno sklenjena količina takoj, posel pa se mora 
opraviti po odredbi § 7. 

Pravice, naštete pod L, П., III. in ГУ., sme vršiti 
pooblaščenec tudi deloma (pri -efektih in valutah 
samo v celotnih borznih sklepih) ali pa mu jih sploh 
ni treba vršiti. 

V. Za stelažne posle: 
En pogodnik (prodajalec stelaže) so zavezuje, 

dati nasprotni stranki (kupcu stelaže) po njenem iz
bora na odrejen dan ali po dogovorjenem nižjem 
tečaju sklenjeno količino izvestnih borznih vrednot 
ali prevzeti od nje enako količino po dogovorjenem 
višjem tečaju ali dati en del, toda samo celotne 
borzne sklepe, drugi del pa prevzeti. 

V drugem primeru mora biti število dobavljenih 
in prevzetih vrednot skupaj (nominalni zneski) po
polnoma enako številu pogojene količine. 

Pri enem borznem sklepu se mora dati ali vzeti 
celotni sklep; deliti se ne sme. 

Kupec stelaže je no samo upravičen, ampak celo 
dolžan, opraviti posel na enega izmed označenih na
činov. / 

§ 15. 
Izjava o premiji se: mora predati na dospetni dan. 
Pri vseh poslih na premijo, ki se sklenejo «per 

ultimo» in ki se opravljajo na obračunavanje, se 
mora dati izjava zadnjega borznega dne pred onim 
dnem, ko se mora označiti dotični posel na obraču
navanje. 

Pri vseh poslih na premijo, ki se sklenejo «per 
medio» in ki se opravljajo na obračunavanje, se mora 
predati izjava zadnjega borznega dne pred onim 
dnem, ko se morajo označiti «per medio» posli z 
vrednotami. 

Pri poslih na premijo, ki niso sklenjeni ne «per 
medio» ne «per ultimo», nego na druge roke in ki 
se morajo opravljati na obračunavanje, se mora dati 
izjava na dan, ki je odrejen za to, če pa to ni borzni 
dan, prihodnjega borznega dne; označi se na ob
računavanje na dan izjave, če pa ta dan ni odrejen 
za označbo, na prihodnji dan označbe. 

Izjave o premiji se morajo dati na dan za izjavo 
najkesneje, dokler se ne da znamenje z zvoncem ла 
konec borze. Če se izjava ne dà, se smatra premija 
za zapadlo (abandonirano), toda samo, če ne more 
biti po višini dotične borzne vrednosti dvoma, kako 
bi se glasila izjava. V tem primeru mora smatrati 
prejemnik premije (prodajalec stelaže), da se je dala 
izjava molče. Če pa vendarle dvomi o tem, mora to 
prijaviti borznemu tajništvu takoj, ko poteče čas za 
izjavo. 

Če plačnik premije ni mogel dobiti nasprotne 
stranke, mora prav tako predložiti o tem borznemu 
tajništvu prijavo takoj, ko poteče čas za izjavo. 

Če se kupec stelaže ne izjavi, če pa ni po višini 
tečaja kar nič dvoma o (molčeči) izjavi, je proda
jalec stelaže upravičen smatrati, da je kupec voljan, 
vzeti polovico pogojene količine po dogovorjenem 
višjem tečaju, drugo polovico pa dati po dogovor
jenem nižjem tečaju. Pri lihem številu sklepov je 
prodajalcu stelaže na izvolji, preostali sklep dati ali 
vzeti, prav tako pa tudi, ce gre za en sklep. 

V vsakem primeru mora prodajalec stelaže, če se 
njegova nasprotna stranka ne izjavi, to prijaviti 
borznemu tajništvu takoj, ko poteče čae za izjavo. 

Letnik X. 

kakor je pač posel direkten ali pa posel po ob
računu, in sicer direktni posel na borzni dan po 
dnevu prevzema, posel po obračunu pa po odpovedi, 
ki jo lahko da katerakoli izmed strank na prvi dan 
obračunavanja po dani odpovedi. 

Posü na posodo (podaljšavo) se lahko sklenejo: 
a) proti stalni obrestni meri od danega denarnega 

zneska (obresti za podaljšavo), 
b) brez posebne odškodnine (zastonj), 
c) proti plačilu posojnine (ki jo mora plačati da

jalcu po pogodbi oni, ki vzame na posodo, ali 
obratno). 
Pri poslih pod a) pripadajo obresti, ki teko po 

uzancah, onemu, ki daje na posodo, pri b) in c) pa 
onemu, ki jemlje na posodo. Pri b) in c) se morajo 
povrniti obresti za čas od 30. do 31. dne v mesecu 
onemu, ki jemlje na posodo, obresti od kosov za čas 
od dne 28. februarja do dne 1. marca pa onemu, ki 
daje na posodo. To velja, če ni dogovorjeno kaj 
drugega. 

Obresti za podaljšavo proti stalni obrestni meri 
se morajo računiti prav tako kakor posojnina za 
resnično minule dni. 

Dokler traja posel na posodo, se sme zahtevati 
boljše pokritje samo, kadar in kolikor je to izrecno 
dogovorjeno. Če se je dogovorilo boljše pokritje, a 
se ni za to določil rok, se mora izvršiti pokritje 
15 minut pred borznim sestankom prvega borznega 
dne po pozivu na pokritje. 

Če pozvana stranka ne izvrši zahtevanega po
kritja, sme stranka, ki ga je zahtevala, prodati, od
nosno kupiti dotično borzne vrednote na način, 
označen v §§ 19. in 22.; vendar pa mora dokazati, 
da je pozvala nasprotno stranko, naj izvrši pokritje. 

§ 16. 
Posli na posodo (podaljšavo) se lahko sklenejo 

ali kot direktni posli ali pa kot posli na obračuna
vanje in trajajo po dogovoru (ali na odrejen čas ali 
na odpoved). 

Posli na posodo (na podaljšavo), ki se sklenejo 
na odrejen čas, se smatrajo za ročne posle. 

Posel na posodo (na podaljšavo) se mora vselej 
odpovedati na borzni dan do konca borznega se
stanka. 

Če bi se o trajanju posla nič ne dogovorilo, se 
mora opraviti dotični posel direktno ali po obračunu, 

§ 17. 
Ročni posli se morajo izvršiti po uzancah, ki 

veljajo ob sklepanju posla. Če se izpremeni, dokler 
traja posel, z odredbo borznega sveta način obraču
navanja ali sposobnost dotične vrednote za dobav
ljanje, se mora sicer posel opraviti po predpisih, ki 
veljajo ob dospetnem času, toda stranki morata med 
seboj izravnati razlike, ki nastanejo zaradi izpre-
membe uzanc. 

Če je treba iz kakršnegakoli razloga (poplačilo 
ali odplačilo, vnovčitev ali nevnovčitev kuponov 
i. si.) kaj odbitiod tečaja ali pribiti na tečaju dotične 
vrednote, se po tem v isti meri zviša, odnosno zniža, 
tečaj, ki je bil določen ob sklenitvi posla. 

Če se vnovčijo, dokler traja ročni posel, kuponi 
vrednot, ki se plačujejo samo v zlatu ali v inozem
ski vrednosti, se računi, ako ne odredi borzni svet 
kaj drugega, ob izračunavanju tekočih obresti razlika 
računa v dinarski vrednosti po onem denarnem te
čaju dotične novčanice, ki je notiral na dan, preden 
je bil dotični kupon vnovčen. 

Nobena stranka ne sme zahtevati dobave ali pre
vzema kuponov v naravi, ki dospejo na vnovčitev, 
dokler traja ročni posel. 

Pri vseh poslih z vrednotami, ki se žrebajo, iz-
vzemši posle na posodo (podaljšavo), pripada pro
dajalcu eventualni izžrebani dobitek, ki ga zadene 
med trajanjem posla do dobave. 

Pri poslih z delnicami na posodo (podaljšavo), ki 
se žrebajo, in kateri spadajo pod obračunavanje, ai 
oni, ki jemlje na posodo, ne upravičen ne dolžan, 
prijaviti številk poedinih delnic, razen če je to iz
recno dogovorjeno. 

§ 18-
Če nastopi, dokler traja posel, zadnji rok za iz

vršitev opcijske pravice, se mora redoma izvršiti 
opcijska pravica. 

1.) Zaradi tega sme zahtevati dobavitelj (proda
jalec, dajalec na posodo) pri ročnih poslih, ki шво 
posli na premijo in tudi ne stelažni posli, da pre
vzemi prevzemnik (kupec, jemalec na posodo) po 
preteku opcijskega roka nove delnice (začasna po
trdila, skrips) proti poravnavi založenega zneska; 
lahko pa dobavi na dospetni dan tudi stare delnice 
z novimi vred. V tem primeru mora dobiti poleg 
zneska, izdanega za nove delnice, obresti od tega 
zneska, ki se računijo v višini, odrejeni po borznem 
svetu, in sicer od predzadnjega dne roka za opcij
sko pravico do dobave. Kupec (dajalec na posodo) 
ne sme zahtevati, da bi se mu prej dobavile nove 
delnice. 

Kupcu (dajalcu na posodo) pristoji pravica, od
stopiti od izvršitve opcijske pravice. Vendar pa se 
mora o tem, da je odstopil od izvršitve opcijske pra
vice, obvestiti nasprotna stranka najkesneje en borz
ni dan pred zadnjim dnem, ko se opcijeka pravica 
še lahko izvrši, in sicer do 15 minut pred začetkom 
borznega sestanka, bodisi ustno na borzi, bodisi s 
priporočenim pismom. V tem primeru ne sme zahte
vati prodajalec (jemalec na posodo) od kupca (da-
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jalca na posodo), naj prevzame vrednote, ki jih je! 
morda že prejel, ko jo bil izvršil opcijsko pravico. 

2.) Pri poslih na premijo in pri stelažnih poslih 
mora dobavitelj dobaviti, nasprotna stranka pa pre
vzeti nove delnice s starimi vred proti povračilu iz
danega zneska in obresti, računjenih po točki 1.). 

Toda pri enojnih poslih na premijo in pri poslih 
s «še» ali «treba» sme ona stranka, ki naj even
tualno prevzame stare delnice, izjaviti drugi stranki, 
da se odreka izvršitvi opcijske pravice. 

Oe bi prišlo v tem primeru do dobave, se morajo 
dobavili samo stare delnice, in sicer brez onih novih 
delnic, ki spadajo pod opcijsko pravico. 

Pri stelažah in dvojnih premijah lahko izjavi 
vsak pogodnik, da se odreka izvršitvi opcijske pra
vico, če bi moral prevzeti stare delnice. 

Ce podasta obe stranki tako izjavo, se morajo 
ob svojem času dobavljati in prevzemati stare del
nice brez novih. Ce to izjavi samo ena stranka, mora 
tudi prevzeti stare delnice bTez novih. Nasprotno pa 
je druga stranka, ki ne poda take izjave, upravičena 
in dolžna, prevzeti ob zvršetku posla s starimi del
nicami vred nove delnice, ki spadajo pod opcijsko 
pravico. 

Toda za ta odstop mora zvedeti nasprotna stran
ka najkesneje en borzni dan pred zadnjim dnem, ko 
se še lahko izvrši opcijska pravica, in sicer do 
15 minut pred začetkom borznega sestanka, bodisi 
ustno, bodisi e priporočenim pismom. 

3.) Ce se po pogojih emisije (prospekta) novih 
delnic ne more izvršiti opcijska pravica na popolno 
število pogojenih starih delnic, tako da preostane 
tako zvana konica (Spitze), mora kupec, če hoče 
izvršiti opcijsko pravico tudi glede te konice, iz
recno obvestiti prodajalca o tej svoji nameri tri dni 
po razglasitvi emisijskih pogojev. 

Kolikor kupec sam ne priskrbi nedostajajočih 
opcijskih pravic, mora glede tega pristati na sklep 
prodajalca, ki sme 
a) ali zahtevati od kupca, naj mu dobavi zaradi iz

vršitve opcijske pravice o pravem času toliko 
delnic (plaščev) s pravico optiranja ali opcijskih 
pravic, odnosno potrdil poleg takih pravic, ko
likor jih je treba, da se dopolni konica, ali 

b) predati kupcu toliko delnic (plaščev) s pravico 
optiranja ali opcijskih pravic, odnosno potrdil 
poleg takih pravic, kolikor jih jo v konici, z od
redbo, da izvrši kupec sam opcijsko pravico. 
V obeh teh primerih se morajo vrniti v dveh de

lavnikih delnice (plašči), ki so bile predane zato, da 
se izvrši opcijska pravica, opremljene z istimi števil
kami. 

Ce kupec ne obvesti prodajalca ali ne pristane 
na njegov sklep pod a) ali b), se smatra, da se je 
v prodajalčevo korist odrekel opcijskim pravicam, 
ki izvirajo iz konice. 

Borzni svet si pridržuje pravico, določiti v poseb
nih primerih vrednost opcije tako, da odredi odbitek 
od tečaja. Ta določitev velja za vse one posle z do
tično vrednoto, ki dospejo šele po onem obračuna
vanju, ob katerem se konča pravica opcije. 

Ta določitev se mora opraviti in razglasiti na 
borzi zadnjega borznega dne, ko se še lahko izvrši 
opcijska pravica, in sicer pred koncem borznega 
sestanka. Pri tej določitvi jo treba vzeti v poštev 
vrednost opcijske pravice tega dne in obeh predhod
nih borznih dni. 

§ 19. 
Ce ena stranka na dospetni dan ne izpolni po

godbe, sme pogodbi zvesta stranka: 
I. pri direktnih poslih: 

a) odstopiti od posla, kakor bi niti ne bil skle
njen, ali 

b) zahtevati razliko med dogovorjeno in ono po
vprečno ceno, ki je službeno notirala za dotično 
vrednoto na ljubljanski borzi na dan izvršitve 
(§ 7.), ali 

c) kupiti, odnosno prodati, na račun malomarne 
stranke dogovorjeno vrednoto na borznem se
stanku na dan izvršitve ter zahtevati od nje raz
liko med dogovorjeno in višjo kupno, odnosno 
nižjo prodajno ceno, razen tega pa povračilo 
stroškov za eksekutivno pokritje. 
Za podstavo določitvi razlike med dogovorjeno 

in višjo kupno, odnosno nižjo prodajno ceno sme 
služiti samo oni tečaj, ki je bil na dan eksekutivnega 
pokritja službeno notiran. 

Ce pri eksekutivnem pokritju kaj preostane, ko 
so se poravnali razlika in stroški, pripade ta pre
bitek malomarni stranki. 

П. Za posle na obračunavanje veljajo odredbe 
pravilnika za obračunavanje. Pri takih poslih ni do
pustno, odstopiti od pogodbe. 

§19. a. 
Ce se pogodba ne izpolni na dospetni dan, a pre

vzame pogodbi zvesta, stranka pozneje dobavljene 
vrednote, je upravičena, zahtevati zamudne obresti 
(§ 40., četrti odstavek). 

Zamudne obresti so računijo od dne, ko bi se 
bila morala dobava izvršiti, do dne, ko se je izvršila. 
Ce gre za dobavo z retrogradno valuto, se mora 
zaračuniti razlika med zamudnimi in kreditnimi 
obrestmi od dne valuta ci je do dne izvršene dobave. 

§ 20. 

Ce uporabi pogodbi zvesta stranka pravico po 
§ 19., L, točki c), mora to naznaniti drugemu pogod-
niku na dan izvršitve do 17. ure s priporočenim 
pismom ali s protestom po borznem tajništvu, ker 
sme drugače zahtevati samo razliko po § 19., L, 
točki b). 

§ 2 1 . 
Zahteva iz § 19., L, točk b) in c), zastara v 180 

dneh. Rok zastaranja se šteje od dne izvršitve. Po 
preteku 180 dni se sme pobotati zahteva po ugovoru 
samo, če se obvesti nasprotna stranka, dokler traja 
rok zastaranja, s priporočenim pismom o namerja-
nem pobotu (kompenzaciji). 

§ 22. 

Eksekutivni nakup ali eksekutivna prodaja (§ 19., 
I., točka c) se mora opraviti na borzi po borznih 
mešetarjih. 

Ce dotičnih vrednot, valut, deviz, efektov ni bilo 
mogočo povsem ali deloma kupiti ali prodati tega 
dne, se sme opraviti, odnosno nadaljevati eksekutiv
no pokritje prihodnjega borznega dne. 

Izvedba eksekutivnega pokritja in doseženi te
čaj se mora dokazati z borznimi zaključnicami ali 
na drug verodostojen način. 

O vsakem poizkušanem ali (povsem ali deloma) 
izvedenem eksekutivnem pokritju mora obvestiti 
stranka, ki se eksekutivno pokriva, nasprotno stran
ko s priporočenim pismom, oddanim na pošto še 
istega dne, ter o tem obenem predložiti pismeno pri
javo borznemu tajništvu do 17. ure. 

§23. 

Prezadolženost (insolventnost) stranke nastopi: 
a) če izjavi stranka sama, da ne more plačati; 
b) če prijavi obračunski zavod, da ni poravnala raz

like, ki nastane po obračunu; 
c) če ustavi stranka plačila ali zahteva od upnikov 

odlog ali se pogaja z njimi glede popusta; 
d) če ostane sodna izvršba, ki se uvede zoper njo, 

brezuspešna; 
e) če jo proglasi borzni svet, odnosno v nujnih pri

merih, upravni odbor, za nesposobno, da bi pla
čala. 

§24. 

Ce nastopi prezadolženost enega pogodnika, ne 
sme drugi odstopiti od posla, nego mora po odredbi 
§ 22. pokriti svoje posle, ki jih je sklenil za nasprot
no stranko,, na dan, ko dospejo. Ce gre za posel na 
premijo, ki se ne more eksekutivno pokriti z vred
noto iste vrste, po istem tečaju in z enakim dospet-
kom, je treba postopati, kakor bi bil dospel posel 
onega dne, ko se je izrekla nesposobnost nasprotne 
stranke. 

Ko se je razglasil konkurz, je dopustno postopali 
edino po predpisih konkurznega reda. 

§ 25. 
Borzni svet odreja, koliko znaša mešetarima 

(courtage) za poedine vrste poslov. 

II. Trgovanje s stalno obrestonosnimi vred
notami, vrednotami, ki se žrebajo, in z del

nicami. 

§26. 

Tečaji delnic (začasnih potrdil, užitnic) se ume-
vajo tel quel, t. j . s kuponi, ki se še ne morejo iz-
kupiti. 

Z vsemi srečkami se trguje po kosu. 
S stalno obrestonosnimi vrednotami se trguje po 

nominalni vrednosti; notirajo se v odstotkih tel quel. 
Tečaj 2y2%ne loterijske rente za vojno škodo зе 

umeje po kosu tel quel. 
Jemlje se, da so vrednostni papirji pogojeni J 

onem stanju, v katerem so bili ob času, ko je bil 
posel sklenjen. Kupec ima vse koristi in škode, ki 
so združene s posestjo dotičnega papirja in ki na
stanejo po dnevu, ko je bil posel sklenjen (dospetek 
kuponov, žrebanje, konverzije itd.). 

§27. 

Efekti se morajo dobaviti z vsemi kuponi, ki se 
še ne morejo izkupiti. 

Pri papirjih z dividendami odreja in razglaša 
borzna uprava glede vsake vrste delnic dan, od ka
terega je moči trgovati z delnico brez kuponov za 
poslednje poslovno leto. V razglasu morata biti 
označena tudi znesek, ki se plača za dotični kupon, 
in plačilno mesto. 

§ 28. 
Ce se kupon ne izkupi, mora ostati na efektu, 

d older ne razglasi borzna uprava drugače. 
Pri papirjih z dividendami se ne sme dobaviti 

kupon, ki dospe onega dne, ko se sklepa posel, če 
se je prodajal papir že tega dne brez kupona. Ce pa 
se izvrši sklep po tečaju, ki ga je razumeti s kupo
nom (tel quel), mora poravnati prodajalec kupcu vso 
izkupno vrednost dospelega kupona, ki ga ni do
bavil. 

Pri papirjih z dividendami se sme nadomestiti 
kupoH, ki dospe prvi, z drugim odrezkom iste vrste, 
ki ima drugo številko, toda dospe v istem roku. 
Prav tako se smejo dobaviti, ko se jim pridoda ne-
dostajajoči kupon, tudi delnice ali začasna potrdila, 
ki so za en kupon ali za delen znesek pričakovane 
dividende (polovica ali četrtina kupona) manjše od 
ostalih delnic, ki naj se dobavijo, in izvirajo iz prej
šnjih' emisij. 

' Stalno obrestonosne vrednote se smejo dobaviti 
brez kupona, ki dospe prvi, samo, če privoli kupec 
}n če se povrne njegova vrednost. Vendar pa se 
morajo obračuniti tudi y tem primeru tekoče obresti. 

§ 29. 
Ne notirajo se naposled one delnice (začasna po

trdila), ki izvirajo iz poznejših emisij, odnosno ki jih 
je izdati šele pozneje .(nove delnice) in ki se raz
likujejo od starih delnic glede pravic, združenih s 
posestjo delnice, n. pr. pravica do odrejenega dela 
dividende v tekočem letu (polovica kupona) ali po
polna izguba dividende za leto emisije (kuponska raz
lika za vse leto). Sicer je mogoče trgovati s takirui 
delnicami; toda ob izvršitvi sklepa, ki ima za pred
met stare delnice polne vrednosti, se morejo dobaviti 
samo, če se nadopolni njih vrednost z vrednostjo sta
rih delnic na način, označen v § 28. (s predložitvijo 
kuponov, ki nedostajajo), ali če se pogodnika zedinita 
v tem, za koliko odškodnino naj se izvrši dobava. 

§ 30. 
Opcijske pravice se morajo dobavljati po odred

bah, ki veljajo za dobavljanje efektov, vendaT pa z 
razliko, da se mora izvršiti dobavljanje opcijskih 
pravic vsaj dan pred zadnjim dnem, odrejenim za 
izvršitev opcijskih pravic. 

Dobavljati se smejo: 
a) delnice (plašči) ali 
b) potrdila, izdana po .pooblaščeni ljubljanski pod-

pisovalnici, ki dajo po pogojih emisije pravico, 
da se vzamejo nove delnice iz prometa; 

c) konsignacije obračunskega zavoda (člena 76. in 
79. v pravilniku obračunskega zavoda); 

d) pismeni nalog na obračunski zavod, s katerim 
dajo prodajalec kupcu na razpolaganje opcijske 
pravice franko valuta (člen 79. v pravilniku 
obračunskega zavoda). 
Ce pa mora dobaviti pooblaščen trgovec z vred

nostnimi papirji (denarni zavod) opcijske pravice 
kupcu, ki ni pooblaščen za trgovanje z vrednost
nimi papirji, sme dobaviti prodajalec kupcu na
mesto opcijskih pravic nove delnice (začasna po
trdila), odnosno istovredne stare delnice (brez op
cijske pravice in eventualne razlike v kuponih) proti 
plačilu založeno protivrednosti. 

V tem primeru se mora urediti vprašanje konice 
po odredbi § 18., točke 3.). 

Predmet trgovanja na borzi smejo biti začasna 
potrdila samo, če jih izda pooblaščena poslovalnica 
v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Izjeme od tega pravila odreja borzni svet. 

§ 3 1 . 
Dobava povsem «čistih» kosov se mora izrecno 

dogovoriti. 
Za dobavo niso sposobni: 

a) kosi z nepravilnimi cesijami; 
b) kosi z neustreznimi kuponskimi polarni ali taloni; 
c) kosi, postavljeni pod zapor deponiranja, brez 

razvéznega pristavka; 
d) kosi, pri katerih je vrsta indosamentov (giro) 

prekinjena; 
e) jako poškodovani kosi. 
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Vendar pa se smejo dobaviti tudi poškodovani 
kosi ali kuponi, če je na njih videti zaporedno šte
vilko, označbo vrednosti, podpis, plačilne roke 
in žig'. 

Vsak pogodnik je upravičen zahtevati, naj od
loči o obstoju enega izmed nedo&tatkov, navedenih 
zgoraj pod a) do e), kakor tudi vobče o obstoju zu
nanjih neclostatkov (ki se opažajo na kosu samem) 
odbor izvedencev (§ 68.). 

Dobavi kosov, ki niso sposobni za dobavo, je 
treba ugovarjati takoj ob prevzemanju. Pozneje se 
sme priglasiti tak ugovor samo, če nedostatka ni 
bilo moči opaziti ob prevzemanju, a se dokaže, da 
je že obstajal. Vsekakor je treba ugovarjati temu 
nedostatku, ki se je opazil pozneje, takoj, ko se 
opazi, najkesneje pa v osmih dneh po prevzemu, ker 
se sicer smatra, da se je stranka odrekla ugovora. 

Dobavitelj mora dati namesto kosov, ki so ne
sposobni za dobavo, takoj druge, ki so sposobni za 
promet. 

Če so se že izdali definitivni kosi, se ne •smejo 
več dobavljati začasna potrdila. Nikoli se ne smejo 
dobavljati blagajniška potrdila o vplačilu. 

Kosi. ki se glase na večje zneske, nego je nor
mirano za veljavnost enega borznega sklepa, ali na 
nominalno vrednost, ki je nižja nego nominalna vred
nost celotne delnice (^з, V'- V1"- 11ћ i t d - flelnicp), äe 
smejo dobaviti samo s pristankom drugega pogod-
nika. 

§ 32. 
Posli z efekti, ki se žrebajo ali odpovedujejo, se 

morajo izvršiti v kosih, sposobnih za promet, t. j . v 
neizžrebanih in še ne odpovedanih kosih, najsi se 
je sklenil posel onega dne, ko so bili izžrebani ali 
odpovedani. 

Prejemnik sme odkloniti ponarejene ali amorti
zirane efekte, odnosno one, glede katerih je uvedeno 
amortizacijsko postopanje ali glede katerih je raz
glasilo javno domače oblastvo, da so bili ukradeni, 
izgubljeni ali da se pogrešajo. Ali se more priznati 
takemu razglasu inozemskega oblastva ista veljav
nost, presodi v vsakem poedinem primeru pristojno 
sodišče, odnosno razsodišče. 

Če se dobavi efekt, ki ne ustreza pogojem pred
hodnega prvega in drugega odstavka, imata obe 
stranki pravico, zahtevati v šestih mesecih zameno 
za kose. ki so sposobni za promet. Če ne zahteva 
noben pogodnik zamene v tem roku, prestane ta 
pravica. 

Izgubo na obrestih od dne dobave do dnel ko se 
zahteva zamena, trpi za prvih šest mesecev dobavi
telj, ostalo pa prevzemnik. 

Če je dokazano, da je prevzemnik, še preden je 
prejel ugovor, v dobri veri dalje prodal vrednoto, 
mora zameniti kupec vrednoto samo, kolikor mu je 
to mogoče, in če mu prodajalec povrne vse stroške. 

§33-. 

Prodajalec mora vročiti kupcu z računom vred 
seznamek številk dobavljenih kosov. 

Ta račun služi obenem za denarno potrdilo. 

§ 37. 
Če se proda deviza brez natančnejše označbe, ^o 

umeva pismeno izplačilo in tako se mora tudi do
baviti. 

,Ček ali brzojavno izplačilo se mora dobaviti, od
nosno prevzeti, samo, če se je to ob prodaji izrecno 
dogovorilo. Stroške za brzojavno izplačilo trpi kupec: 
če pa gre za kabelsko izplačilo New York, trpi te 
stroške prodajalec, pričenši s $ 5000—. 

§ 38. 
Če je treba plačati zaradi devize kolkovino ali 

državno takso, bodisi v naši državi, bodisi v državi, 
v kateri se honorira, mora plačati to pristojbino pro
dajalec devize. 

§ 39. 
Če so predmet posla čeki, nakaznice, menice ali 

papirji na prinosnika, se morajo dobaviti najkesneje 
drugega borznega dne po onem, ko se je posel 
sklenil. 

Isti rok velja tudi, če se sklene «izplačilo» brez 
odrejenega dne za izvršitev, a se izrecno dogovori, 
da se valutacija inozemske novčanice ne kompen-
ziia s plačilom za protivrednost. 

Roke za izvršitev posJov z «izplačili» s kompen
zirano valuto (posli s kompenzirano valuto) odreja 
borzni svet. 

Če pa je predmet posla, «izplačilo», ga je proda
jalec upravičen dobaviti v roku, ki je določen v § 49. 

«Dobava» inozemskih izplačil se opravlja tako, 
da preda prodajalec kupcu obračun, ki je opremljen 
s predpisanim podpisom firme in v katerem so ozna-
ceni vsota, dogovorjeni tečaj inozemske valute in 
inozemsko mesto, kjer naj se izplača ta vsota, če 
je dogovorjeno mesto različno od onega, ki jo. od
rejeno z borano koto. 

§ 40. 

§ 34. 
Efekti, ki so predmet borznega trgovanja, se 

morajo glasiti na prinosnika ali pa morajo biti 
opremljeni z indosamentom in bianco. 

III. Trgovanje z devizami. 

§ 35. 
Tečaji deviz, s katerimi se trguje na ljubljanski 

borzi, se umevajo samo za devize «na vid», comp
tant in na bančne poslovalnice. 

§ 36. 
Če ni dogovorjeno drugače, sme dobaviti proda

jalec čeka edino ček, ki ga je sam izdal. 
Če se dogovori dobava čeka, ki ga je izdal kdo 

drugi, mora prodajalec opremiti ta ček s svojim 
žirom. 

Dobavljati se ne smejo antidatirani čeki in tudi 
ne čeki, ki se ne glase na odredbo. Čeki, pri katerih 
je v trenutku dobave že toliko potekel zakonski 
rok za prezentacijo, da se mora smatrati pravo
časna prezentacija za nemogočo, pa se smejo do
baviti samo s kupčevim pristankom. 

Če ni dogovorjeno nič drugega, se mora doba
viti v enem appointu celotni znesek čeka. Proda
jalec pa mora izdati več čekov na delne zneske po
gojene devize, če poravna kupec večje stroške, ki 
so združeni s tem. 

Kupec mora plačati protivrednost istočasno, ko 
prevzame vrednote, označene v § 39.; če pa gre za 
«izplačilo», mora položiti kupec protivrednost v 
72 urah po sklenitvi posla. 

Če dogovorita stranki, da se ne izplačaj kupnina 
takoj, ampak šele, ko se izpolni izplačilo v inozem
stvu, mora označiti kupec prodajalcu adreso za po
log (§ 2.); kupnina pa se mora plačati takoj, ko 
se izvrši izplačilo. 

Prodajalec mora dokazati s potrdilom adrese za 
polog, da je izvršil to izplačilo. 

Višino zamudnih obresti ob zakesnitvi odreja 
upravni odbor. 

§ 4 1 . 
Kupec sme označiti prodajalcu adreso za polog 

(§ 2.); več adres za polog sme označiti samo, če 
kupec privoli v to. 

Če kupec najkesneje do predaje (§ 39.) ni označil 
adreso za polog, je prodajalec upravičen, dati de
vizo na razpolaganje kupcu ali pri sebi na «brez
obresten plačilni račun» ali na izplačilno mesto pri 
adresi za plačilo (§ 2.), ki jo sam označi; prodajalec 
pa mora obvestiti kupca (s priporočenim pismom), 
da mu je dal devizo na razpolaganje. Če mu je dal 
devizo na razpolaganje v inozemstvu, mora označiti 
v tem pismu tudi dotično adreso za plačilo. 

Dokler kupec ne prejme takega obvestila, sme 
vedno označiti adreso za polog; v tem primeru se 
računijo poštni dnevi (§ 49.) od onega dne, ko je 
prodajalec prejel obvestilo o označbi adrese za 
polog. 

Če ne označi kupec adrese za polog o pravem 
času, ga zadenejo vse omejitve v prometu z dotič
nim plačilnim sredetvom, najsi jih, odredi nase držav
no oblastvo ali oblastvo one države, na katero se 
glasi dotična deviza. 

Razen tega zadene malomarnega kupca vsa ne
varnost, ki je združena z naložitvijo denarja v ino
zemstvu. 

§ 4 2 . 
Kupec je upravičen, dispongati s plačilnim na

logom preko zneska, ki mu je dan na razpolaganje 
na plačilnem računu, če označi obenem adreso za 
polog (§ 2.). 

To nakazilo se mora izvršiti po odredbah teh 
uzanc. 

V takem primeru se morajo računiti poštni dnevi 
(§ 49.) od dne, ko je prejel prodajalec obvestilo o 
označbi adrese za polog. 

Če pa je dal v primeru, navedenem v § 41., dru
gem odstavku, prodajalec izplačila, ki obrtoma 
trguje z devizami, pri sebi na razpolaganje na brez
obresten plačilni račun v tuji valuti znesek inozem
ske novčanice, mora predati kupcu na zahtevo ček 
na inozemsko mesto, odnosno več takih delnih če
kov (§ 36.) ' za skupni znesek devize. 

Prodajalec- ni upravičen, izpremeniti naknadno 
brez kupčevega pristanka že dane dispozicije glede 
tega, da je dal na razpolaganje inozemsko novča
nico; če pa je dal znesek devize na razpolaganje 
pri sebi na brezobresten plačilni račun v tuji valuti, 
je upravičen, poravnati ta račun tako, da. pošlje 
kupcu ček na inozemsko izplačilno mesto, glaseč se 
na prav tolikšen znesek. 

Kupec pa ni upravičen, zahtevati brez prodajal
čevega pristanka, da bi se mu dobavil ček namesto 
pogojenega izplačila in obratno. 

V vseh primerih, kjer izda prodajalec ček za zne
sek ki je pri njem na brezobrestnem plačilnem ra
čunu v inozemski valuti, je upravičen, postaviti na 
ta ček kot dan izdaje oni dan, od katerega je pro
dajalec odgovoren za devizo po § 43. 

§ 43. 
Če je dal prodajalec kupcu znesek na razpola

ganje pri sebi na «plačilni račun», zadeva nevarnost 
kupca od trenutka, ko je dal obvestilo; če pa je dal 
prodajalec kupcu znesek na razpolaganje v inozem
stvu, zadeva nevarnost kupca šele po preteku pošt
nih dni (§ 49.), ki teko od dne, ko je dal obvestilo 
o označbi adrese za polog. 

§ 44. 

Prodajalec mora odrediti najkesneje na dan do
bave, odnosno, če je kupec pozneje označil adreso 
za polog, prihodnji delavnik po prejemu obvestila o 
tem ob svojih stroških s priporočenim! pismom — 
odnosno na kupčevo zahtevo, ako ta poravna stro
ške, brzojavno — da se izvrši izplačilo devize. 

Pri poslih s kompenzacijo valutacije se daje ta 
odredba najkesneje prvi delavnik po dnevu sklepa, 
odnosno, če je označil kupec pozneje adreso za po
log, prihodnji delavnik po prejemu obvestila o tem. 

Če da prodajalec znesek izplačila po § 41., dru
gem odstavku, kupcu na razpolaganje na izplačil
nem mestu pri adresi za plačilo, ki jo sam označi, 
mora odrediti istega dne, ko o tem obvesti kupca, 
ob svojih stroških v inozemstvu з priporočenim 
pismom — odnosno na kupčevo zahtevo, ako va 
poravna stroške, brzojavno — da se daj znesek 
kupcu na razpolaganje. 

Prodajalec mora,dati kupcu na njegovo žejjo iz
javo, opremljeno s predpisanim podpisom firme, da. 
je dal to odredbo pravočasno, bodisi brzojavno, 
bodisi s priporočenim pismom, in kako se glasi. 

§ 45. 
Če prodajalec odkloni izjavo o dani odredbi 

(§ 44.), sme postopati kupec po odredbah § 19., L, 
točkah a) ali b), pri čemer mora vzeti v poštev^ oni 
dan, ko se je izjava odklonila, namesto dne izvršitve, 
ali pa sme c) kupiti na prodajalčev račun dogovor
jeno devizo na prvem borznem sestanku, ko je pro
dajalec odklonil izjavo, in zahtevati od njega razliko 
med dogovorjeno in višjo kupno ceno in povračilo 
stroškov za eksekutivno pokritje. 

§ 4 6 . 
Kupec mora obvestiti prodajalca na dan, ko se 

je odklonila izjava, e priporočenim pismom ali s 
protestom po borznem tajništvu, katero pravice, na
štete v § 19., I., pod točkama a) in b), in v. § 45. 
pod točko c), želi uporabiti, ker ostane drugače posel 
še nadalje v veljavi. 

§ 47. 
Tudi zastaranje se računi od dne, ko so je iz

java odklonila. 
Drugače pa se uporabljajo odredbe § 21. 

§48. 
Če бв prodajalec zakesni z dobavo devize ali 

kupec z izplačilom dospele kupnine, se uporabijo 
odredbe §§ 19., 20. in 21. 

§ 4 9 . 
Če se ne sklene posel s kompenzacijo valutacije, 

ne sme . zahtevati kupec izplačila na izplačilnem 
mestu (§ 39.), preden minejo poštni dnevi, ki se do
ločajo za sedaj: 
a) za Amsterdam, Dunaj,. Berlin, Bruselj, Budim

pešto, Bukarest, • Kopenhagen, Krietijanijo, Lon
don, Madrid, Pariz, Prago, Sofijo, Stockhalm, 
Trst in Zürich na 5 dni; 

b) za Solun in Varšavo na 5 dni; 
c) za New York na 18 dni (kabel Now York na 

2 dni). 
Ti poštni.dnevi teko od dne predaje po § 39., 

odnosno, če je označil kupec adreso za polog po-
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znejc. ori dno. ko so jo prejelo dotično obvestilo 
<§ 4li). 

Pri poslih s kompenzacijo valutacijo mora pri
speti inozemski denar v inozemsko mosto onega dne, 
ko plača kupec njegovo protivrednost, samo če se 
je o pravem času označila adresa za polog. 

§ 50-
Ce kupec ne označi prodajalcu .adrese za polog, 

a le-ta naznani kupcu, da mu daje na razpolaganje 
znesek na izplačilnem mestu pri adresi za plačilo, ki 
jo označi prodajalec sam, teko poštni dnevi od dne, 
ko se je dalo obvestilo. 

§ 3 1 . 
Co se ne izvrši do zadnjega poštnega dne izpla

čilo v inozemstvu, odnosno če ni mogel do zadnjega 
poštnega dne kupec disponirati z zneskom, ki bi f.e 
mu bil moral dati v inozemstvu na razpolaganje 
(§41.. drugi odstavek), mora dati kupec prodajalcu 
naknaden rok treh dni za izvršitev izplačila. 

Ta naknadni rok se začne z dnem ustnega, tele
fonskega ali brzojavnega opomina, potrjenega s 
pismom (priporočeno ali z vročitvijo). 

Za obračunavanje obresti od izplačila na inozem-
ska mesta je odločilna valuta, s katero je proda
jalec izvršil izplačilo. 

Izgubo na valuti zaradi inozemskih uzano trpi 
kupec. 

§ 52. 
Ce se kupljeni ček na inozemstvo protestira za-

Tadi neplačila, pristoje kupcu vse pravice po § 54., 
kakor bi šlo za neizvršeno izplačilo po preteku nak
nadnega dobavnega roka. 

prodajalec mora povrniti kupcu vse stroške 
•<§ 51., četrti odstavek) po regresnem računu. 

§ 58. 
Zamudne obresti in provizija (§§ 51. in 52.) se 

morajo računiti v oni valuti, na katero se gJasi do
tična deviza, preračimiti pa v našo valuto po onem 
tečaju, ki notira za inozemsko devizo na ljubljanski 
borzi nnega< dne, ko je prispel h kupcu dobfopis. 

§ 54. « 

če so do zadnjega dne naknadnega tridnevnega, 
roka- (§ 51.) ne izvrši izplačilo v inozemstvu, od
nosno če se do tega dne ne đa kupcu deviza,na raz-
.poJaganje v inozemstvu (§ 41., drugi odstavek), pri
stoje kupcu pravice, naštete v § 45., s to razliko, da 
je odločilen v primeru § 19., I., točke b), prvi borzni 
dan jio preteku tega roka. 

§ 55. 
V vsakem primera mora prodajalec vrniti, od

nosno plačati kupcu poleg zamudnih obresti in pro
vizije, navedenih v §§ 51. in 52., že prejeto kupnino 
kakor tudi obresti od te kupnine v višini, ki jo od
redi borzni svet, in sicer pričenši z zadnjim dnem 
naknadnega tridnevnega roka. 

kote, pa. se smejo dobavljati samo s posebnim spo
razumom. Kovani zlati dolarji se smejo izjemoma 
dobavljati v vseh obstoječih kosih. 

nastopna normalna 

§56 . 
Kupec mora obvestiti drugi borzni dan po pre

teku naknadnega tridnevnega roka prodajalca s pri
poročenim pismom ali s protestom po borznem taj
ništvu, ali želi uporabiti pravico, označeno v § 54. 
{§ 45., točki c), ker sme drugače zahtevati samo raz
liko po § 19., L, točki .,b). 

§ 57. 
Zastaranje terjatev po § 19., L, točki b), in po 

§ 54. (§ 45., točki c), se računi od zadnjega dne nak
nadnega tridnevnega roka. 

Drugače pa se uporablja odredba § 21. 

IV. Trgovanje z valutami. 

.§58 . 
Z inozemskimi novčanicami se trguje v oni koli

čini denarne edinice, ki jo odredi borzni svet, z zla
tim kovanim denarjem pa po kosu. 

Vrste denarja, ki niso cele, ki so poškodovane 
ali glede katerih se je razglasilo, da se vzamejo iz 
prometa, se ne smejo dobavljati. 

Ne staejo se dobavljati prevrtani kosi zlatega 
denarja, pa tudi ne oni, katerih teža je biila kakor
koli zvišana ali znižana. 

Zlati novci se smejo dobavljati tudi v polovičnih 
kosih in v četrtinskih kosih, kjer jih je kaj, tako, da 
so dobavita namesto enega kosa omenjenega zlatega 
denarja dva polovična kosa, odnosno da se dobavijo 
štirje četrtinski kosi iste vrste. Kosi, večji od borzne 

§ 59. 
Za. zlati denar se določa 

teža: 
za 1000 novcev po 20 kron v 

zlatu 6.750 gramov, 
za 1000 cekinov 3.487 gramov, 
za 1000 novcev po 8 goldinarjev 

ali 20 zlatih frankov (napoleondor) 6.440 gramov, 
za 1000 sovereignov . . . . 7.974 gramov, 
za 1000 turških zlatih lir . . . 7.204 gramov, 
za 1000 novcev po 20 mark v 

zlatu 7.950 gramov, 
za 1000 novcev po 10 dolarjev 

(eagle) 16.634 gramov. 

§ 60. 

Ce una zlati denar večjo težo od normalne ali če 
je njegova teža manjša za manj nego poln gram, se 
ta presežek, odnosno manjek, ne jemlje v poštev. 

Manjke onega grama ali več gramov mora pro
dajalec povrniti kupcu sorazmerno z dogovorjeno 
ceno. 

§ 61. 
Pri sporih zaradi teže zlatega denarja se določa 

ta teža na normalni tehtnici, ki je postavljena pri 
borznem tajništvu. 

§ 62. 
Ugovor, da je dobavljena vrsta denarja poškodo

vana ali da je izven prometa, se mora priglasiti ob 
prevzemu. Naknadni ugovori se ne ivpoštevajo. 

§ 63. 

Če so priglasi ugovor glede dobavljenih novča
nic, mora izdati dobavitelj takoj dvojen popis, 
opremljen z datumom dobavnega dne, v katerem 
morajo biti označene serije, če jih je kaj; številke 
novčanic, ki jim kupec ugovarja, in izjava, da je 
prevzemnik ugovarjal dobavi teh novčanic. 

Ce prevzemnik zahteva, je treba vpisati v ta 
dvojni popis ime izdatelja dotične novčanice, mesto 
in čas njene izdaje. 

Ta dvojni popis morata podpirati obe stranki. 
Po en izvod tega popisa ostane pri dobavitelju 

in kupcu. 
Četudi ni ugovora glede dobavljenih novčanic, 

mora prodajalec kupcu na njegovo zahtevo vendarle 
izdati zgoraj omenjeni popis. 

§ 64. 

Če se priglasi ugovor glede dobavljenega zlatega 
denarja, mora dobavitelj takoj omotati kose zlatega 
denarja, glede katerih se je priglasil ugovor. 

Ta omot morata prodajalec in kupec podpisati 
in opremiti s svojim pečatom. 

Ce prevzemnik neče podpisati popisa ali zapeča
titi omota, je prodajalec upravičen, postopati po 
odredbi § 19., I. 

§ 65. 
Ce prevzemnik ugovarja dobavljenim kosom, ima 

dobavitelj pravico, dobaviti na dan, ko se je ugovor 
priglasi], do 15 minut pred začetkom borznega se
stanka prevzemniku namesto kosov, ki jim je ugo
varjal, druge kose. 

Če ugovarja kupec tudi tem drugim kosom, je 
treba zopet postopati po § 63., odnosno § 64. 

§66. 

Če ugovarja prevzemnik enoinu delu dobavljenih 
kosov, mora vendarle prevzeti oni del kosov, glede 
katerega ni ugovarjal, ako znaša ta. del najmanj en 
borzni sklep (§ 6.). 

§ 6 7 . 

Prevzeti se mora tudi manjša količina, nego 
znaša en borzni sldep, čo no znaša del, ki ni za do
bavo, več nego 5 % enega borznega sklepa. 

V tem primeru sme uporabiti kupec odredbe 
§ 70. samo glede onega dela, ki je izključen od do
bavo, in sicer s to razliko, da je upravičen, kupiti 
onega dne, ko je ugovarjal, ali prihodnjega borz
nega dne tudi izven borze po dnevnem tečaju na 
prodajalčev račun ono količino dogovorjenih kosov, 
ki jim je ugovarjal. 

§ 6 8 . 

0 sposobnosti za dobavo odloča odbor izve
dencev. 

Organizacijo in poslovanje tega odbora izveden
cev določa borzni svet. 

Razsodilo tega odbora je dokončno in obvezno 
za vse stranke. 

§ 69. 
Če kupec ugovarja dobavljenim kosom, mora 

zahtevati prodajalec najkesneje na prvi borzni dan 
po priglašenem ugovoru odločbo odbora izvedencev. 
V ta namen mora pokazati na dan, ki je odrejen za 
preiskovanje, odboru izvedencev kose, glede katerih 
se je priglasil ugovor, ne glede na to, ali nasprotna 
stranka pride k preiskavi ali ne. 

Če prodajalec ne izpolni vsega tega, se smatra 
ugovor za upravičenega. 

§ 70. 

Če spozna odbor izvedencev ugovor glede do
bavljenih kosov za upravičenega ali če se mora 
smatrati ugovor za upravičenega po § 69., pristoje 
kupcu . z omejitvijo v § 67. pravice, naštete v 
§ 19., L, pri čemer se vzame v poštev dan ugovora 
namesto dne izvršitve. 

§ 71. 
Z isto spremembo, omenjeno v predhodnem pa

ragrafu, se uporabljajo odredbe § 20. 

§ 72. 

Za terjatve po § 70. (§ 19., L, točkah b in c) teče 
rok zastaranja: 
a) če ni predlagal prodajalec preiskave, od dne 

ugovora; 
b) če ni prišel prodajalec na dan, ki je bil na nje

govo prošnjo odrejen za preiskavo, pred odbor 
izvedencev ali ni pokazal spornih kosov, od 
tega dne; 

c) če je razglasil odbor izvedencev svoje razsodilo, 
od dne te razglasitve. 
Drugače pa se uporabljajo odredbe § 21. 

§ 73. 

Če spozna odbor izvedencev kupčev ugovor glede 
dobavljenih kosov za neupravičenega, pristoje pro
dajalcu z omejitvijo § 67. pravice, naštete v § 19., 
L, točkah a) in b), pri čemer je odločilen dan ugo- -
vora namesto dne izvršitve; razen tega pa ima pro
dajalec tudi 
c) pravico zahtevati, naj kupec prihodnji delavnik 

po onom dnevu, ko je odbor izvedencev razglasil 
svoje razsodilo, prevzame sporne kose. 

§ 74. 

Prodajalec mora v primeru § 73., točke c), ob
vestiti kupca o izboru te svoje pravice s priporoče
nim pismom ah s protestom po borznem tajništvu 
— če pa ima kupec svoje stanovanje izven Ljub
ljane, tudi s telegramom, predanim proti potrdilu — 
na dan ugovora, ker sme drugače zahtevati samo 
raaliko po § 73. (§ 19-, L, točki b). 

§ 75. 

Za terjatve po § 73. (§ 19., 1., točki b) teče rok 
zastaranja od dne, ko je odbor izvedencev razglasil 
svoje razsodilo. 

Drugače pa se uporabljajo odredbe § 21. 

§ 76. 

Če je proglasil odbor izvedencev kupčev ugovor 
za neupravičenega, a hoče prodajalec uporabiti pra
vico, označeno v § 73., točki c), mora prevzeti kupec 
prvega borznega delovnega dne po dnevu, ko je bilo 
razsodilo razglašeno, pri prodajalcu od 9. ure do 
15 minut pred začetkom borznega sestanka kose in 
takoj plačati njih protivrednost, ker sme drugače 
prodajalec postopati po § 19., I. 

V tem primera se vzame za dan izvršitve, ozna
čen v § 19., L, točkah b) in c), prvi borzni dan, ko 
je odbor izvedencev razglasil svoje razsodilo. 

§ 77. 

Odbor izvedencev določi obenem, ko razglasi raz
sodilo, koliko stroškov za preiskavo trpi prodajalec 
in koliko kupec. 

V. Menice. 

§ 78. 

Menice morajo biti izdane vsaj na 60 in ne na 
več nego 180 din ter se morajo glasiti na kraj, v 
katerem je poslovalnica Narodne banke kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Samo če privoli prevzemnik "eskompta, se smejo 
dobaviti kosi manjši od Din 10.000-— aH večji od 
Din 1,000.000-—.' -

j-Si i ! ..•«W»; a&töeStSJ&ä: ле&Еј&ј; 
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§ 79. 

Kratkoročne menice teko od 7 do 14 dni. 
Srednjeročne menice teko od 44 do 60, dolgo

ročne pa od 77 do 180 dni. 

§80. 
Ce postane akceptant diskontirane menice insol

venten, mora prodajalec izkupiti to menico proti 
povračilu stroškov in sorazmernega zneska svoje-
časno zaračunjenih obresti. 

Na podstavi člena 1. zakona o javnih borzah in 
člena 11. uredbe o ustroju ministrstva za trgovino 
in industrijo in v zvezi z odločbo svojega predhod
nika VI. br. 1943 z dne 8. aprila 1927. odobrujem 
in potrjujem gorenje uzance ljubljanske borze za 
blago in vrednote za trgovanje z vrednotami. Isto
časno si pridržujem pravico, te uzance ali njih po-
edine odredbe izpremeniti, kadar bi se mi zdelo to 
potrebno. 

V B e o g r a d u , dne 1. junija 1927. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s. r. 

Pravilno kolkovane in svojeročno spisane proš
nje naj se vlože do rine 

2 0. m a r c a 192 8. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 16 z dne 
18. februarja 1928. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 
dne 15. februarja 1928. 

E 967/27—11. 384 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

H. št. 14/5. 314 3—3 

Razglas o ofertni licitaciji za dobavo 
cevi za vodovod v Prekopi, Cepljah in 

Stopniku. 
Po odloku gospoda ministra za poljedelstvo in 

vode D. V. br. 13.023 z dne 14. novembra 1927. in 
po členih 82. do 105. zakona o državnem računo
vodstvu razpisujem na dan 5. m a r c a 1 9 2 8 . ob 
11. uri pri oblastnem hidrotehničnem oddelka v 
Mariboru (soba št. 52) ofertno licitacijo za dobavo 
nastopnih vodovodnih cevi: 

1.) Mannesmannovih jeklenih asfaltiranih cevi z 
mufami, tip C, s premerom 60 mm, v dolžini 80 m, 

2.) Mannesmannovih jeklenih asfaltiranih cevi z 
mufami, tip C, 8 premrom 80 mm, v dolžini 1250 m, 
z vsem zagostitvenim materialom vred in za skupno 
vsoto 105.600 Din, postavljeno franko v vas Pre-
kopo pri Vranskem v Savinjski dolini. 

Pismene ponudbe ee morajo vložiti najkesneje 
do 11. ure na dan licitacije. 

Natančnejši razglas glej v Uradnem listu 14 z 
dne 13. februarja 1928. 

V M a r i b o r u , dne 3.februarja 1928. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

S 3/28—2. 377 
Konkurzni oklic 

Razglasitev konkurza o imovini grofa Karla 
C h o r i n a k e g a in grofice Edite C h o r i n s k e , 
veleposestnikov v Gornji Radgoni, registriranih 
pod firmo: Kari grof Chorinsky, trgovina z dežel
nimi pridelki v Gornji Radgoni. 

Konkurzni komisar: dr. Tomo Turato, okrajni 
sodnik in predstojnik okrajnega sodišča v Gornji 
Radgoni. 

Upravnik mase: dr. Karel Sabec, odvetnik v 
Gornji Radgoni. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Gor
nji Radgoni dno 2 5. f e b r u a r j a 1 9 2 8. ob dese
tih. Oglasitveni rok do dne 5. a p r i l a 1 9 2 8. 
Ugotovitveni narok pri imenovanem sodišču dne 
19. a p r i l a 1 9 2 8 . ob desetih. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
oddelek III., 

dne 16. februarja 1928. 

Dražbeni oklic 
Dne 9. m a r c a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 11 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Župelevec, vi. št. 102 (gozdi [parcele 
a) 335/1, b) 364/1, c) 365/1 in č) 948/141]). 

Cenilna vrednost: ad a) 1150 Din 50 p, ad b) 
1308 Din, ad c) 852 Din 50 p in ad č) 1974 Din; 
najmanjši ponudek: ad a) 767 Din, ad b) 872 Din, 
ad c) 568 Din in ad č) 1316 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče V Brežicah, oddelek III., 
dne 28. januarja 1928. 

1/28—3. 
Amortizacija. 

Na prošnjo Lovrenca L u ž a r j a, delavca 

397 

pn 

Razglasi sodisi in sočnih oblastem 

stavbniku Schellu za artiljerijsko vojaščnico v Ljub
ljani, se uvaja postopanje za amortizacijo nastopne 
hranilne knjižice, ki jo je prosilec baje izgubil: Hra- E 325/27—8. 
nilna knjižica Vzajemne posojilnice, r. z. z o. z. v 
Ljubljani, št. 7020 z vlogo 5000 Din 64 p. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj 
uveljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od 
dne te objave v Uradnem listu, ker bi se sicer po 
tem roku izreklo, da je hranilna knjižica brez moči.<i 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III , 
dne 31. januarja 1928. 

E 2765/27—10. 304 
Dražbeni oklic 

Na predlog nedoletne Terezije J e l a r č i d o v e 
po varuhinji Tereziji Kopačinovi, posestnici v Med-
logu, zastopane po drju. Antonu Božiču, odvetniku 
v Celju, bo dne 10. m a r c a l 9 2 8 . ob devetih pri 
tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi obenem odo
brenih pogojev dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga za katastralno občino Sv. Nežo, vi. št. 94: 
hiša št. 75 in drvarnica, cenilna vrednost 30.200 Din, 
zemljišča, cenilna vrednost 11.331 Din, skupaj* 
41.531 Din; najmanjši ponudek 27.687 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 4153 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek IIL, 
dne 23. januarja 1928. 

329 

Preds. 952/4/27—5. 3—3 

Razpis. 
Pri o k r o ž n e m s o d i š č u v M a r i b o r u se 

odda m e s t o p i s a r n i š k e g a p r i p r a v n i k a 
v 5. skupini П. kategorije. ! . „J™X 

Za to mesto se zahteva popolna srednješolska j pisanem sodišču v 
v v a) zemljiška knjiga Drenovec, vi. st. 80 m 437, 

E 384/27—4. 291 
Dražbeni oklic 

Dne 5. m a r c a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Hrastnik, vi. št. 77 (zidana hiša z 
gospodarskimi poslopji in zemljišči v skupni izmeri 
119.218 m2). 

Cenilna vrednost: 50.941 Din 40 p; najmanjši po
nudek: 33.961 Din. ' 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek I I , 
dne 4. januarja 1928. 

.;fc 

E 248/27—14. 383 

Dražbeni oklic 
Dne 9. m a r c a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri pod-

sobi št. 11 dražba nepremičnin: 

izobrazba z zrelostnim izpitom ali pa srednja stro
kovna šola s predpisanim končnim izpitom. 

Vpoštevajo se le moški prosilci. 
Pravilno kolkovane prošnje, ki morajo biti svoje

ročno spisane in opremljene po členu 12. uradni
škega zakona, naj se vlože najkesneje do dne 

25. m a r c a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu, 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 10. februarja 1928. 

Preds. 715/4/27—5. 3—2 
Razpis. 

Pri o k r o ž n e m s o d i š č u v N o v e m m e 
s t u se odda m e s t o p i s a r n i š k e g a p r i 
p r a v n i k a v 5. skupini H. kategorije. 

b) zemljiška knjiga Sušica, vi. št. 102 in 104 (hiša z 
gospodarskimi poslopji, vinogradi s hramom, njive, 
travniki, pašniki in gozd), c) zemljiška knjiga 'Su
šica, vi. št. 648 (njiva). 

Cenilna vrednost: ad a) in b) 33.980 Din 50 p, 
ad c) 3710 Din; vrednost priteklin: 9370 Din 75 p; 
najmanjši ponudek: ad a) in b) 28.900 Din 50 p, 
ad c) 2474 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek III., 
dne 28. januarja 1928. 

Dražbeni oklic 
Dne 8. m a r c a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnia: 
zemljiška knjiga Selšček, vi. št. 107, 377, 401, 404 
in 433. 

Cenilna vrednost: 12.600 Din; najmanjSi ponu
dek: 8403 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle vež uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek II., 
dne 15. januarja 1928. 

E 589/27—5. 170 
Dražbeni oklic 

Dne 5. m a r c a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Belčji vrh, vi. št. 32. 

Cenilna vrednost: 26.190 Din; vrednost prite
klin: 200 Din; najmanjši ponudek: 17.460 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II*, 
dne 29. decembra 1927. 

E 398/27-47. 179 

Dražbeni oklic. 
Dne 1. m a r c a 1 9 2 8 . ob pol devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
1.) zemljiška knjiga Črešnjevci, vi. št. 33 in 198; 
2.) zemljiška knjiga Rihtarbvci, vi. št. 43; 3.) zem
ljiška knjiga Murščak, vi. št. 10; 4.) zemljiška knjiga 
Murščak, vi. št. 15; 5.) zemljiška knjiga Murščak, 
vi. št. 23; 6.) zemljiška knjiga Rožički vrh, vi. št. 1 ; 

7.) zemljiška knjiga Hrastje-Mota, vi. št. 69. 
Cenilna vrednost: ad 1.) 69.815 Din 20 p, ad 2.) 

215.353 Din, ad 3.) 6170 Din 30 p, ad 4.) 6821 Din 
40 p, ad 5.) 7011 Din 20 p, ad 6.) 22.062 Din 60 p, 
ad 7.) 40.483 Din; vrednost priteklin: vračunjena pri 
vi. št. 33 in 198, katastralna občina Črešnjevci, in 
pri vi. št. 43, katastralna občina Rihtarovci; naj
manjši ponudek: ad 1.) 46.544 Din, ad 2.) 198.601 
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Dm, ad 3.) 4113 Din 53 p, ad 4.) 4547 Din 60 p, ad 
5.) 4674 Din 13 p, ad 6.) 14.708 Din 40 p, ad 7.) 
26.988 Din 67 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišča najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbo, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek II., 
dne 20. januarja 1928. 

E 621/37—7, E 485/27—7 in E 410/27—14. 175 

Dražbeni oklic 
Pri podpisanem sodišču bo dne 2 5. f e b r u a r j a 

19 28 . v sobi št. 3 dražba nastopnih nepremičnin: 
1.) ob devetih: zemljiška knjiga Kočevska Reka, 

vi. št. 272, cenilna vrednost 1240 Din, najmanjši po-
nudek 826 Din 66 p; 

2.) ob desetih : zemljiška knjiga Trava; v i št. 107, 
cenilna vrednost 63.205 Din, najmanjši ponudek 
41.504 Din; 

3.) ob enajstih: zemljiška knjiga Polom, vi. 
št. 161 in 289, cenilna vrednost 21.875 Din, naj
manjši ponuđek 14.000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek IL, 
dne 16. januarja 1928. 

E 4744/27—7. 289 
Dražbeni oklic 

Dne 2. m a r c a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 15, dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Zgornja Šiška, vi. št. 709. 

~CčnilFa—vrednostn,791.299 Din 40 p; vrednost 
priteklin: 113.714 Din; najmanjši ponudek: 996.200 
Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 12. januarja 1928. 

E 36S/27—9 in E 852/27—8. 299 

Dražbeni oklic. 
Dne 8. m a r c a 1 9 2 8 . ob devetih b'o pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
1.) zemljiška knjiga za davčno občino Smodnik, 

vL št. 144 (gozd); cenilna vrednost 6000 Din, naj
manjši ponuđek 4000 Din; 

2.) zemljiška knjiga za davčno občino Ravno, vi. 
št. 319 (stavba, vinograd in pritekline); cenilna vred
nost 7800 Din, najmanjši ponudek 5200 Din; 

3.) zemljiška knjiga za davčno občino Rako, vi. 
št. 135 (dve hiši, gospodarsko poslopje, 13 zemlji
ških parcel); cenilna vrednost 96.000 Din, najmanjši 
ponudek 64.000 Din; 

4.) zemljiška knjiga za davčno občino Rako, vi. 
St. 655 (pašnik in vinograd); cenilna vrednost 3000 
Din, najmanjši ponudek 2000 Din. 

Frančiški Skrjančevi, omoženi Češnovarjevi, po-
sestnikovi ženi na Raki, ki jo odšla v Argentinijo in 
ki ji ni mogoče vročiti pravočasno obvestila o draž
benem naroku, je postavljen za skrbnika za vročitev 
Fridolin Beniger, sodni uradnik v Krškem. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače p a s e opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit, na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 19. januarja 1928. 

p; 6304/27-43. 290 

Dražbeni oklic 
Dne 6. m a r c a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastralno občino Želimlje, vi. 
št. 51. 

Cenilna vrednost: 39.658 Din; najmanjši ponu
dek: 26.440 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 26. januarja 1928. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, oddelek II., 
dne 14. januarja 1928. 

E 399/27. 296 

Dražbeni oklic 
Dne 2. m a r c a 1 9 2 8 . ob pal desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Polzela, vi. št. 97. 

Cenilna vrednost: 132.582 Din; vrednost pri
teklin: 3497 Din; najmanjši ponudek: 88.390 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek II., 
dne 21. januarja 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastem 

E 65:14/27—£. . 50 

Dražbeni oklic 
Dne 7. m a r c a 1 9 2 7. ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 11 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Skoke, vi. št. 167 (stanovanska hiša 
z gospodarskim poslopjem [hlev, skedenj in drvar
nica] in vrt). 

Cenilna vrednost: 36.714 Din 50 p; vrednost pri
teklin: 25 Din (že všteta v cenilni vrednosti); naj
manjši ponudek: 24.510 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglaeiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 6. decembra 1927. 

E 777/27—10. 301 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. m a r c a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 22. dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Zabava, vi. št. 2 in 3. 

Cenilna vrednost obeh vložkov skupaj: 38.736 
Din; vrednost priteklin: 75 p; najmanjši ponudek za 
oba vložka skupaj: 25.824 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, H je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Litiji, 
dne 31. januarja 1928. 

E 778/27—7. 222 

Dražbeni oklic. 
Dne 5. m a r c a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin
skih deležev, in siceT hiše št. 11 z gospodarskim po
slopjem, vrta, travnikov, gozdov in njiv, zemljiška 
knjiga Kruplivnik, vi. št. 4 in 224. 

Cenilna vrednost: 18.859 Din 4 p; vrednost pri
teklin: 525 Din; najmanjši ponudek: 12.922 Din 70 p. 

- Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 18. januarja 1928. 

E 748/27. 224 

Dražbeni oklic. 

Št. 2686. 
Natečaj. 

Uprava kraljevega fonda razpisuje natečaj za 
delo, v katerem naj se poda na podstavi dejstev 
stanje celokupnega narodnega gospodarstva glede 
na vso našo državo, lokalno pa, kolikor je potrebno 
kot sestavni del celote. V tem delu se morajo oce
niti vsi pogoji in vse činjenice, od katerih so za
visne smeri in vrste gospodarstva, stopnja njegove 
tehnike, kapital, donos itd.; končno je treba raz
ložiti na podstavi vsega tega možnosti in izglede 
za bodočnost in pogoje za to. 

Delo ne sme obsezati več nego dvajset tiskanih 
pol velike osmerke (garmond s presledki). Rokopisi 
naj se pošljejo s pisateljevim imenom ali z označbo 
do dne 1. o k t o b r a 1 9 2 8., ker želi uprava na
grajeno delo objavili do konca tega leta. Nagrada 
znaša 40.000 Din. Rokopise bodo ocenili naši stro
kovnjaki 

Iz pisarne uprave kraljevega fonda v Beogradu, 
dne 18. januarja 1928. 

Preds. 37/3C/28—2. 
Razpis. 

3—8 

Dne 9. m a r c a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba polovice1 nepre
mičnin: zemljiška knjiga Paka nad SaJekom, vi. 
št. 81. 

Cenilna vrednost: 1156 Din; najmanjši ponudek: 
770 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, И je ravnal 
v dobri veri. 

Upravno sodišče za Slovenijo s Prekmurjem v 
Celju razpisuje m e s t o s l u ž i t e I j a - d n e v n i -
c a r j a s prejemki, ki se določijo dogovorno v 
okviru člena 12. uredbe o pogodbenih uradnikih in 
dnevničarjih (Uradni list z dne 7. septembra 1927., 
št. 397/94). 

Prošnje, opremljene z vsemi potrebnimi listinami 
in s kolkom za 5 Din (priloge s kolkom po 2 Din), 
naj se vlože pri podpisanem predsedništvu 
n a j k e s n e j e do d n e 2 9. f e b r u a r j a 1 9 2 8. 

Predsedništvo upravnega sodišča v Celju, 
dne 13. februarja 1928. 

Predsednik: dr. Vrtačnik s. r. 

Št. 1804/28. 

Razglas. 
378 

K l a v n i c a z a G o r e n j s k o , r. z. z o. z. na 
Savi-Jesenicah, uživa po naredbi gospoda ministra 
za finance z dne 25. decembra 1923., br. 43.322 
(Uradni list z dne 7. januarja 1924., št. 3/1), opro
stitev od plačevanja taks, navedenih v tej naredbi, 
izza dne 20. februarja 1928. za čas, dokler veljajo 
sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 14. februarja 1928. 

St. 267. 366 3—2 

Razglas o drugi ustni licitaciji za dobavo 
gramoza na progah od km 57 do km 72 

Trojanske državne ceste. 
Ker prva javna ustna licitacija za dobavo gra

moza na progah od km 57 do km 61 in od km 61 
do km 72, ki se je vršila dne 14. februarja 1928., ni 
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uspela, razpisuje podpisana gradbena sekcija po na
logu gradbene direkcije z dne 4. januarja 1928., 
št.72, drugo javno ustno licitacijo n a s r e d o d n e 
14. m a r c a 1928. , in sicer ob desetih za progo 
od km 57 do km 61 in ob pol enajstih za progo od 
km 61 do km 72. 

K licitaciji morajo prinesti ponudniki poleg po
trdila davčnega urada o plačanih davkih pobotnico 
o položeni kavciji, ki mora znašati 10% preraču-
njene vsote. Kavcija v gotovini se mora položiti pri 
podružnici Hipotekarne banke v Ljubljani, kavcija, 
sestoječa iz državnih in državno garantiranih ob
veznic, iz založnic uprave fondov ali garancijskih 
pisem, pa pri davčnem uradu v Celju. 

Popolni razglas o licitaciji je bil objavljen v 
Uradnem listu 4 z dne 12. januarja 1928. 

Gradbena sekcija v Celja, 
dne 15. februarja 1928. 

Št. 333/F. 401 3—1 

Razglas o drugi ustni licitaciji za dobavo 
gramoza v območja gradbene sekcije v 

Kranju. 
Ker prva javna ustna licitacija za dobavo gra

moza ni uspela, razpisuje podpisana gradbena sek
cija drugo javno ustno licitacijo na sredo dne 
14. m a r c a 1 9 2 8. ob devetih po redu, predpisa
nem za prvo ustno licitacijo. 

K licitaciji morajo prinesti ponudniki poleg po
trdila davčnega urada o plačanih davkih pobotnico 
o položeni kavciji, ki mora znašati 10 % proračunjene 
vsote. Kavcijo v gotovini je treba položiti pri po
družnici Državne hipotekarne banke v Ljubljani, 
kavcijo ÌT državnih ali državno garantiranih obvez
nic au garancijskih pisem pa pri davčnem uradu 
v Kranju. 

Popolni razglas glej v Uradnem listu 5 z dne 
14. januarja 1918. 

Gradbena sekcija v Kranju, 
dne 18. februarja 1928. 

100 Din, 1 denarnica s 7 groši in 2 ključema, 1 ročna 
torbica (v njej 1 robec in 2 Din), 1 par rokavic, 4 roka
vice brez para, 2 šala, 1 denarnica s 5 Din 75 p. 
1 lornjon, 3 žepni noži in 8 ključev. — V želez
niških vozovih so se našli ti-le predmeti: 1 moški 
dežnik, 1 ženski dežnik, 3 palice, 2 šala, 1 kuhalnik, 
2 zavitka perila, 1 denarnica z manjšo vsoto de
narja. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 16. februarja 1928. 

O p o m b a : Z oddajo gorenjih mest se ne zvi
šuje stalež nameščencev pri podpisanem uradu. 

Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani 
(Miklošičeva cesta št. 20), 

dne 20. februarja 1928. 

Š t 150. 351 3—3 

Razglas o prvi ustni licitaciji za dobavo 
gramoza za Varaždinsko državno cesto. 

Po nalogu gradbene direkcije v Ljubljani št. 485 
z dne 23. januarja 1928. razpisuje podpisana sekcija 
p r v o u s t n o l i c i t a c i j o za d o b a v o g r a 
m o z a za progo Varaždinske državne ceste od 
Murskega Središča do Drave. 

L i c i t a c i j a s e b o v r š i l a v p e t e k d n e 
16. m a r c a 1 9 2 8. pri sreskem poglavarju v Ča
kovcu ob 10. uri. 

Popolni razglas glej v Uradnem listu 14 z dne 
13. februarja 1928. 

Gradbena sekcija v Murski Soboti, 
dne 10. februarja 1928. 

Št. 46/4. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih predmetov, prijavljenih pri po 
Hcijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

' dne 15. februarja 1928.: 
1 črna usnjena lakasta ženska ročna torbica, v 

njej 1 robec, več ključev in približno 250 Din; iim 
rjava usnjena listnica, v njej 3 bankovci po 100 Din, 
2 do 3 bankovci po 10 Din, 1 šoferska in 1 sokol
ska legitimacija; 4 ključi; 1 srebrna ženska ura s 
črnima kazalcema; 3 bankovci po 100 Din in 22 ban
kovcev po 10 Din v belem zavitku; 1 pasji ovratnik 
s pasjo znamko št. 114 iz leta 1928., Ljubljana; ena 
zlata zapestnica v obliki verižice; 1 bankovec za 
100 Din; 1 črna usnjena' listnica, v njej 1 bankovec 
za 100 Din, 10 do 12 bankovcev po 10 Din, 1 dolžna 
knjižica Krške posojilnice, 1 sokolska legitimacija 
in druge listine. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

dne 15. februarja 1928.: 
1 čoln za dve osebi; 1 bankovec za 100 Din; 

1 obrabljena denarnica, v njej manjša vsota denarja 
in 1 zapestni gumb; 2 bankovca po 10 Din; 1 ban
kovec za 100 Din in 4 bankovci po 10 Din, 1 črna 
usnjena leva rokavica; 1 zlat poročni prstan; 1 suk-
njena denarnica, v njej 1 bankovec za 100 Din; 
1 železno dvigalo. — V Unionski kavarni so se našli 
ti-le predmeti: 1 dežnik, 3 palice, 1 bankovec za 

Št. 280/28. 311 3—3 

Razpis glede najema uradnib prostorov. 
Podpisano rudarsko glavarstvo potrebuje z dnem 

1. maja 1928. za svoje uradne prostore pet do 
sedem sob sTedi mesta. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 5 Din, ni] se 
vlože do dne 

20. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem glavarstvu v Ljubljani, Knafljeva 
ulica št. 9Д. V njih je treba natančno popisati pro
store in navesti najemnino. 

Rudarsko glavarstvo za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 4. februarja 1928. 

Ing. Strgar s. r. 

Št. 1416/11 in 1417/П. 370 2—2 

Razpis dobav. 

Razpisuje se dobava: 
a) 100 bal strešne lepenke št. 90; 
b) 140 m* jamskega lesa. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 

2. m a r c a 1 9 2 8 . ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenja, 

dne 15. februarja 1928. 

Razne objave. 
Opr. š t 1330/1—1928—1. 404 

Razpis. 
Po sklepu seje ravnateljstva z dne 15. februarja 

1928. razpisuje podpisani urad na podstavi §§ 11. 
in 42. službenega pravilnika za nameščence osred
njega urada za zavarovanje delavcev v Zagrebu 
ta-le mesta: 

1.) po eno mesto kategorije A, položaja IV. in V., 
in dve mesti položaja VII. v strokah te kategorije; 

2.) po eno mesto kategorije B, položaja IV., V. 
in VI., v strokah te kategorije; 

3.) po eno mesto kategorije C, položaja V., VII. 
in VIII., in po dve mesti položaja VI. in IX. v stro
kah te kategorije; 

4.) po eno mesto kategorije D, položaja IX., X. 
in XI., služiteljeke stroke; 

5.) vsa ostala mesta kategorij A, B, C in D v 
položajih in strokah, kakor se izpraznijo z oddajo 
gorenjih mest. 

Pripadajoče prejemke hi pogoje za razpisana 
mesta določa zgoraj omenjeni službeni pravilnik. 

Poleg splošnih pogojev mora imeti prosilec: 
a) za mesto kategorije A popolno fakultetno iz

obrazbo; 
b) za mesto kategorije B popolno srednješolsko iz

obrazbo: 
c) za mesto kategorije C štiri razrede srednje šole; 
d) za mesto kategorije D potrebno pismenost. 

Svojeročno spisane prošnje je treba opremiti s 
krstnim listom, domovnico, poročnim listom, rojst
nimi listi otrok, šolskimi izpričevali, izpričevali o 
dosedanjih službah, nvrastvenim izpričevalom, zdrav-

' niškimi izpričevali in potrdilom o ureditvi vojaške 
I dolžnosti Zdravje se mora dokazati z izpričevalom, 
' izdanim po zdravniku državnega ali javnega urada, 
in še z enim izpričevalom, izdanim po državnem ali 
drugem javnem dispanzerju, odnosno zdravniku spe
cialistu za tuberkulozo, s katerim se potrjuje, da je 
bil prosilec vsestranski pregledan in da ni bolan za 
tuberkulozo. 

Prošnje naj .se vlože pri podpisanem uradu .do 
vštetega dne 8. m a r c a 1 9 2 8 . 
ob dvanajstih. Kesneje došle in nezadostno oprem
ljene prošnje se ne bodo vpoštevale. 

402 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 15. februarja 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 419,790.581-13 
Posojila . . . . ' 1.590,487.908-45 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.072,664.873-70 
Račun začasne zamene 299,148.122-06 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163'— 
Saldo raznih računov 864,216.086-86 

„ . 9.351,039.869-20 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000-— 

Rezervni fond 10,931.045-57 
Novčanice v obteku 5.401,774.125-— 
Državni račun začasne zamene . . 299,148.122-06 
Terjatve države po raznih računih 311,626.482-09 
Razne obveznosti 1.076,127.051-48 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,377.168— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870-— 
9.351,039.869-20 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinarj švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

405 Objava. 

Izredni občni zbor delničarjev Slovenske banke, 
d. d. v Ljubljani, sklican z vabilom v Uradnem 
listu 11 z dne 1.'februarja 1928. na dan 23. febru
arja 1928., je preložen. Datf, ko se bo vršil izredni 
občni zbor, se objavi pravočasno. 

V L j u b l j a n i , dne 20. februarja 1928. 
Upravni »tet. 

40° Objava. 
Ker preodkazujejo sodišča in tudi druge korpo

racije in druga oblastva pupilarne vloge in depozite 
Državni hipotekami banki v taki meri, da utegne 
priti hranilnica v neprilike z gotovino, se določajo 
po členu 11. hranilničnih pravil za nakazila, odnosno 
za izplačila pupilarnih vlog in drugih depozitov 
Državni hipotekami banki ti-le odpovedni roki: 
za zneske nad 100 Din do 300 Din 14 dni 
za zneske nad 300 Din do 500 Din 1 mesec, 
za zneske nad 500 Din do 1.000 Din 3 mesece; 
za zneske nad 1.000 Din do 5.000 Din 6 mesecev, 
za zneske nad 5.000 Din do 10.000 Din 1 leto, 
za zneske nad 10.000 Din do 15.000 Din 2 leti, 
za zneske nad 15.000 Din do 20.000 Din 3 leta, 
za zneske nad 20.000 Din do konca leta 1932. 

Ti odpovedni roki veljajo izza dne 1. januarja 
1928., toda samo za navedena nakazila; izplačila 
strankam pa se bodo izvrševala kakor doslej. 

Mestna hranilnica v Mariboru, 
dne 5. februarja 1928. 

Gèrent: dr. Rudolf Ravnik s. r. 

362 3—3 Poziv upnikom. 
K m e t i j s k o d r u š t v o z a K r a n j in 

o k o 1 i c o, r. z. г o. z. s sedežem v Kranju, je prešlo 
v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj mu prijavijo terjatve. 

Likvidatorji. 

Popravek. 
V Uradnem listu 16 % dne 18. februarja 1928. 

mora biti na straneh 102., 103. in 104. številka 16 
(ne: 17). 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožic v Ljubljani. 

ifcv 
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Poštnina plačana v gotovim. 

18. V Ljubljani, dne 23. februarja 1928. 

,v- A ( 
Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a . : 
54. Uredba glede proračuna oblastne skupščine mariborske oblasti za leto 1928. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastem. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Uredbe mariborske oblastne skupščine. 

54. 
Na podstavi Členov 64., 69. in 74. zakona o oblastni in sreski samoupravi 

z dne 26. aprila 1922., cSlužbene Novine» št. 92 z dne 28. aprila 1922., in 
člena 12. uredbe o oblastnih in sreskih samoupravnih proračunih z dne 18. fe
bruarja 1927., cSlužbene Novine» št. 39 z dno 21. februarja 1927., je sklenila 
oblastna skupščina mariborske oblasti v VI. seji z dne 22. decembra 1927. 
zasedanja 1927./1928. naslednjo 

Uredbo 
glede proračuna oblastne skupščine mariborske oblasti 

za leto 1928. 
Člen 1. 

Proračun razhodkov in dohodkov za leto 1928. je sestavljen tako-le: 

I. Redne potrebščine in redno kritje: 
Redne potrebščine . Din 39,423.171-50. 
Redno kritje Din 39,423.171-50. 

II. Izredne potrebščine in izredno kritje: 
Izredne potrebščine Din 3,000.000—. 
Izredno kritje Din 3,000.000—. 

III. Redne in izredne potrebščine in redno in izredno kritje: 
Redne in izredno potrebščine skupaj . . . Din 42,423.171-50 
Redno in izredno kritje skupaj Din 42,423.171-50. 

Clon 2. 
Proračun razhodkov in dohodkov se smatra za sestavni del te uredbe. 

Člen 3. 
Oblastni odbor se pooblašča, da sme zviševati med izvrševanjem proračuna, 

po pristanku finančnega odseka oblastne skupščine kredite oblastnih potreb
ščin v mejah presežkov onih dohodkov, ki se bodo dosezali po mesečnih 
stanjih preko vsot, določenih v proračunu. 

Člen 4. 

Oblastni odbor se pooblašča, da najame iz pokojninskega sklada Rogaške 
Slatine notranje posojilo v znesku 750.000 Din za preureditev električne raz
svetljave v zdravilišču Rogaški Slatini. 

Člen 5. 
Oblastni odbor se pooblašča, da najame pri tuzemskih denarnih zavodih 

posojilo v znesku 3,000.000 Din, ki se uporabi takole: 1,000.000 Din za nabavo 
cestnega valjarja in drobilcev, 1,000.000 Din za kanalizacijo in za dozidavo 
nekaterih objektov v splošni bolnicj v Mariboru, 850.000 Din za zidavo nove 
izolirnice'v javni bolnici v Celju in 150.000 Din za nepričakovane investicijsko 
izdatke v bolnicah. 

Posojilo se sme obrestovati največ z 10 % ter se mora amortizirati v 15 letih. 

Člen 6. 
Javne bolnice in hiralnice mariborske oblasti se vzdržujejo iz lastnih do

hodkov in iz prispevkov oblasti. Lastne dohodke zavodov tvorijo plačila 
oskrbnih stroškov in drugih pristojbin, plačila uslužbencev za naturalne pre
jemke in pa vrednost donosa lastnega gospodarstva in lastnih posestev. 

Člen 7. 
Uprave zdravstvenih zavodov predlagajo oblastnemu odboTu svoje po

drobne proračune rednih in izrednih dohodkov in izdatkov v pregled in odo
britev. Na osnovi odobrenih proračunov rednih, osebnih in stvarnih izdatkov 

in dohodkov se ugotovi primanjkljaj, ki ga krije oblastna samouprava z dota
cijami posameznim zavodom. 

Člen S. 

Na podstavi proračun j enih rednih, osebnih in stvarnih izdatkov in dolo
čenega števila oskrbnih dni odredi oblastni odbor za vsak zavod višino dnavne 
oskrbne pristojbine v vseh treh oskrbnih razredih. 

Člen 9. * 
Krediti, določeni v poglavju V. cZdravstvo» po partijah 19. do 21., služijo 

za prejemke vsega prevedenega in pogodbenega osebja zavodov, krediti, dolo
čeni po partiji 22., pa kot prispevek oblasti za kritje primanjkljaja stvarnih 
i?datkov. Ti prispevki nadomeščajo povračila neizterljivih oskrbnih stroškov, 
ki bi jih bila po veljavnih zakonih in odredbah dolžna plačevati zdravstvenim 
zavodom država in oblast. 

Člen 10. 
Vsi neosporjeni oskrbni stroški morajo biti upravam zavodov poravnani 

najkesneje v teku šestih tednov po predložitvi računa. Po preteku tega roka 
se predpišejo strankam, ki so. zavezane plačilu, 6%ne zamudne obresti. 

člen 11. 

Oblastni odbor se pooblašča, da dovoli po odobrenih proračunih izrednih 
izdatkov za razširitev in ureditev bolnic in izpopolnitev opreme najem investi
cijskega posojila, ki ga morajo amortizirati zavodi iz lastnih dohodkov. Zaradi 
amortizacije najetega posojila, postavlja dotični zavod v letne proračune 
rednih izdatkov potreben znesek. 

Člen 12. 

Izplačilo zneska bolnici Križarskega reda v Ormožu pod partijo 23., po
zicijo 1., je vezano na pogoj, da ga porabi bolnica za kritje oskrbnih stroškov 
oseb, ki ne morejo same plačati oskrbnine, in da si uredi izolirnico. 

Člen 13. 

V delno kritje potrebščin, navedenih v proračunu, pobira oblastni odbor 
od dne 1. januarja 1928. naslednje doklade, davščine in takse: 

1.) 25%no doklado na pridobnino družb, zavezanih javnemu polaganju 
računov (pridobnina po II. poglavju zakona o osebnih davkih in tecivarina po 
členu XXXIV. iz leta 1916.). 

2.) 100%no doklado k davku na tantieme in 100%no đoklado na tecivarino 
III. razreda, kolikor se nanaša na člane uprave društev, zavezanih javnemu 
polaganju računov, in zadrug glede prejetih tantiem. 

3.) Davščina na ponočni obisk kavarn preko 24. ure z 2 Din na osebo, davščina 
na ponočni obisk barov, na obisk ponočnih kavarn in drugih javnih lokalov, 
podobne vrste preko 24. ure z 10 Din na osebo in davek na kvartanje 2 Din na 
osebo ne glede na čas. Kvartalci v navedenih lokalih preko 24. ure plačajo 
dvojno takso. 

4.) 50%no doklado k državni taksi po tar. post. 99. a 1., točki 2.), zakona 
o taksah. 

Kinematografska podjetja plačujejo izjemoma 25%no doklado. 
i 5.) Takso na plesne vâje v znesku 600 Din za vsak plesni tečaj do osmih 
tednov. Ako traja tečaj nad osem tednov, se taksa ponovi. 

6.) Takso na motorna vozila, in sicer: 
Na osebne avtomobile do 35 efektivnih HP od vsakih začetih 100 kg čiste 

teže 100 Din, od 36 HP navzgor pa povprečno takso po 2000 Din letno. 
Za tovorne avtomobile po 50 Din od 100 kg nosilne teže, toda taksa ne sme 

znašati več kakor 1500 Din. 
Za motorna kolesa brez priklopnega voza se plača 200 Din, za motorna 

kolesa s priklopnim vozom se plača 800 Din letne takse. 
Za traktorje se plača 1500 Din letne takse. Traktorji, ki se uporabljajo 

v poljedelske svrhe, so takse prosti. 
Avtomobili s polnimi gumenimi obroči plačujejo dvojno takso. 
7.) 100%no doklado k državni taksi na lovske karte po tar. post. 101. a 

zakona o taksah. '-
8.) 20%no oblastno takso na zakupnino lovišč. 
9,) 100%no doklado k državni trošarini na žganje, rum in likerje. 

10.) 100%no doklado k državni trošarini na pivo. 
11.) 50%no doklado k državni trošarini na vino. 
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12.) 100%no doklado k državni trošarini na špirit. 
13.) Davščine na konsum električnega toka. 

Natančnejša določila, kako je pobirati navedene doklade, davščine in takse, 
predpiše oblastna skupščina s posebnimi uredbami. 

Oblastna skupščina mariborske oblasti, 
dne 22. decembra 1927. 

Tajnik: Predsednik: 
F. Hrastelj s. r. L.ts. dr. Leekovar s. r. 

Ta oblastna uredba je bila po 
členu 76. zakona o oblastni in sreski 
samoupravi predložena v vpogled, od
nosno odobritev, gospodu ministru za 
finance. 

Namestnik ministra za finance, go
spod minister za trgovino in industrijo, 
je izdal na podstavi citiranega zakon
skega člena in na podstavi členov 6.. 
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. in 14. uredbo 
o oblastnih in sreskih samoupravnih 
proračunih to-lc naredbo: 

O d r e j a m . 
da se proračun samoupravne mari

borsko oblasti skupaj z uredbo za leto 
11928. v iznosu zneska Din 42,317.140-50 
o d o b r i : vendar pa se morajo pred
hodno vpisati tako v dohodke in izdat
ke kakor tudi glede višine trošarinskih 
postavk izpremembe skladno s pripom-

ш bami, razvidnimi iz referata tega od
loka. 

Oddelek za samoupravne proračune 
naj postopa nadalje po zakonu in po
skrbi za pravilno izvršitev proračuna. 
V B e o g r a d u, dne 24. januarja 1928.; 

D. R. br. 1141. 

Namestnik ministra za finance, 
minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Spano s. t . 

V zmislu odloka ministrstva za 
finance z dne 28. januarja 1928., D. R. 
br. 1141, je izvršil oblastni odbor mari
borske oblasti vse izpremembe, ki jih 
je zahteval namestnik ministra za fi
nance, in popravljeni proračun mari
borsko oblasti za leto 1928. so glasi 
tako-le: 

Proračun 
oblastne skupSiine mariborske oblasti za leto 1928. 

Razhodki. 

Št e- ; 
vilke 

• * - * 

X. 
a! 
CL 

'3 
N 

P. 

Razhodki 

I. Splošna oblastna uprava. 

l.i A. Oblastna skupščina. 
j i 
j l.i O s e b n i i z d a t k i : 
: i a) Dnevnice obtastnim po-
! slancem 384.000 Din 
! '. b) Dnevnice odsekovnim 
i i članom 40.500 Din 

i c)Potnine 85.000 Din 
! ! d) Nagrade stenografom in 
I j pisarjem 18.000 Din 
i : e) Nagrade pomožnim slu

gam 2.000 Рш 

S t v a r n i s t r o š k i : 
a) Pisalno potrebščine . . 5.000 Din 
b) Tiskovni stroški . . . 20.000 Din 
c) Stroški za skupščinske . 

prostore 10.000 Din, 
d) Drugi stroški 10.000 Din 

Ó29.500--

B. Oblastni odbor. 

NagTade skupščinskemu predsedniku in 
oblastnim odbornikom 

Potnine oblastnim odbornikom . . . 
Reprezentacijski stroški predeedništva 

oblastne skupščine in oblastnega od
bora 

Odnos . . 

: Šte
vilke 

«S ; C ' 

919.500'— 

I I 

3. 

Razhodki 

Prenos . . 

C. Oblastni osrednji urad. 
O s e b n i i z d a t k i : 
Ravnatelj Ш/3; en upravni jurist IV/1; 

on skupščinski pisarniški uradnik 
VI/1; občinski referent V/l; en urad
nik za občinski referat VIII/1;' en 
poduradnik za občinski referat 3. pla
čilne stopnje, šef oblastne finančne 
uprave VI/2; štirje računski uradniki: 
oden VI/1, dva VH/1, eden Vin/3; 
en blagajnik Vil/1; en računski pod
uradnik 2. plačilne stopnje; en pod-
uradnik-ekonom 2. plačilne stopnje; 
vodja pisarne VI/1; en pisarniški 
uradnik VIII/2; štirje pisarniški pod-
uradniki: eden 3. plačilne stopnje, 
trije 1. plačilne stopnje; 6 strojepisk: 
štiri 2. plačilne stopnje, dve 1. pla
čilne stopnje; štirje sluge: v« 1. pla
čilne stopnje: 
plača 146.080 Din 
dravinjske doklade . . 445.200 Din 
stanarina . . . . . 129.600 Din 
Todbinske doklade- . • 60.000 Din 

Honorarno osebje: 
en zdravstveni inspek

tor 24.000 Din 
on administrativni urad

nik za zdravstvo . . ' 18.000 Din 
en pomožni .poduradnik 

za zdravstvo . . . 24.000 Din 
en hišnik . . . . . . 6.000 Din 
en računski preglednik 

oblastne kontrole . . 12.000 Din 
dva člana oblastne kon

trole . . . . . . . 24.000 Din 
Nepričaikovani osebni iz

datki . 100.000 Din 
Poviški in napredovanja . 50.000 Din 
Funkcijske doklade . - 32.000 Din 
Nagrade za izredno delo . 20.000 Din 
Podpore za izredne pri

mere: 20.000 Din 

S t v a r n i i z d a t k i : 
a) Potnine oblastnim'usluž-

bencem 50.000 Din 
b) Selityeni stroški oblast

nim uslužbencem . . 15.000 Din 
c) Davki od plač oblast

nih uslužbencev . . . 80.000 Din 
d) Snaženje, kurjava in 

razsvetljava . . . . 50.000 Din 
e) Pisarniške potrebščine 

(knjige, tiskovine itd.) 100.000 Din 
f) Kolki, pošta in telefon 10.000 Din 

R e z e r v n i k r e d i t 

Skupaj: Splošna oblastna uprava 

II. Oblastna imovina. 

Zdravilišče Rogaška Slatina • - • • 
Zdravilišče Dobrna . . - • • • • 
Vzdrževanje oblastnega poslopja . . . 

Amortizacija investicijskega posojila . 

Skupaj: Oblastna imovina 

III. Javna dela. „ 

Redni izdatki. 

A. G r a d b e n i o d d e l e k , 

a) O s e b n i i z d a t k i : 
šef gradbenega oddelka HI/l; trije 

gradbeni inženjerji: eden V/3, 
eden VI/3, eden VI/2; en arhitekt 
VI/3; en risar VII/2; en podurad
nik VI. plačilne stopnje: 
plača 58.000 Din 
stanarina . . . . 43.800 Din 
draginjske doklade . 120.000 Din 
rodbinske doklade . 12.000 Din 

Zneski 

pozicij partij 

v dinarjih 
, - . - ™ v s r , . . 

| 919.500-

1,110.880-

305.000--
100.000-- 1,515.880--J 

12,299.894-50 
1,172.500-— 

50.000'— 

Odnos 233.800 Din 

2,435.380-

13,522.394-50 
1.600-000--

15,122.39450 

vritMÀ^-'-.J-èzz. • • i f . . / i ì . - . ; i . .Z ,^ . Љак us..j.;*..-.'.i',.*;. rsufiiï&àiâ 
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Zneski 
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Razh odici pozicij partij 

v dinarjih 

2. 

I 

70.000 Din 

Prenos . . 233.800 Din 

b) N e p r i č a k o v a n i 
o s e b n i i z d a t k i : 
(en kulturni inženjer, 

en geometer) . . . 
S t v a r n i iz d a t k i : 
a) Nabava knjig, instru

mentov in merilnih 
predmetov 60.000 Din 

b) Potni stroški . . . . 100.000 Din 
c) Za študij načrtov novih 

cestnih zvez . . . . 100.000 Din 

303.800' 

260.000-— 563.800'— 

B. C e s t e 
(vzdrževanje prevzetih cest in nove 

zgradbe, odnosno preložitve). 

C e s t a r s k o o s e b j e : 
(Od dne 1. aprila do dne 

1. oktobra 1928.) 
a) dva cestna nadzornika 

v Prekmurju . . . . 18.000 Din 
b) šestnajst cestarjev v 

Prekmurju 127.280 Din 
c) en cestni nadzornik na 

Podravski cesti . . . 10.800 Din 
d) potna povprečnina cest

nim nadzornikom po 
500 Din meeečno . . 9.000 Din 

e) štirinajst državnih ce
starjev na Podravski 
cesti 111.370 Din 

f) pet cestarjev na cesti: 
Cakovec-Letinje . . . 39.775 Din 

(Od dno 1. oktobra do dne 
31. decembra 1928.) 

g) trije cestni nadzorniki . 14.400 Din 
h) potna povprečnina cest

nim nadzornikom po 
500 Din mesečno . . 4.500 Din 

i) štiri in trideset cestar
jev 135.236 Din 

M a t e r i a l n i i z d a t k i (od dne 
1. aprila do dne 31. decembra 1928.): 

a) za redno vzdrževanje 
državnih cest in mostov 
v Prekmurju . . . . 200.000 Din 

b) za redno vzdrževanje 
Podravske cesto . . . 150.000 Din 

c) za redno vzdrževanje 
Letinjske ceste . . . 50.000 Din 

N o v e z g r a d b e i n p r e l o ž i t v e : 
a) za cesto: Lesiono - Pre-

vorje-Sv. Urban . . . 300.000 Din 
b) za cesto: Gornja Rad-

gona-Sv. Benedikt . . 200.000 Din 
c) za zgradbo ceste: Sveti 

Jurij-Marija Dobje . . 400.000 Din 
d)iza zgradbo ceste: Sveti 

Ožbalt-Kaplja . . . . . 100.000 Din 
e)za zgradbo ceste: 

Radmožanci-Turnišče . 200.000 Din 
f)za zgradbo ceste: Pol-

zela-Sv. Andraž-Velenje 100.000 Din 
g) za Dravinjsko cesto pri 

ptujskem okraju . . 100.000 Din 
h) podpora za zgradbo 

cest: Ivanjkovci - Sve
tinje-Središče - šalovci, • 
Stara gora - Rucmanci-
Savci 100.000 Din 

i) za cesto: Sv. Jernej-
Preloge, podpora. . . 50.000 Din 

j) za most v Perovcah . 6.000 Din 
k) za cesto: Zibika - Pri-

stava-Stranje-Belo . . 200.000 Din 
1) subvencija medjimur-

skim municipalnim ce-
etam za nabavo in grad
njo mostov . . . . 200.000 Din 

m) podpora okrajnim za-
stopom in občinam . . 1,000.000 Din 

I 

470-361-

400.000 — 

Odnos . .2,956.000 Din 870.361-— 563-800--

Šte
vilke 

d o 
a. ÇL, 

Zneski 

Razhodki pozicij partij 

v dinarjih 

9. 

Prenos . . 2,956.000 Din 

n) za teoretične in prak
tične tečaje za cestne 
nadzornike . . . . 50.000 Din 

o) za nedeljske tečaje za 
izobrazbo cestarjev . 50.000 Din 

p) amortizacija posojila za 
nabavo cestnega va
ljarja in drobilcev . . 160.000 Din 

C. V o d n e z g r a d b e . 
Za regulacijo Pesnice 
Za regulacijo Mislinje 
Za regulacijo Meže pri Guštanju . . 
Za regulacijo Dravinje pri Zgornji Pri

stavi 
Za regulacijo Žičnice 
Za regulacijo Trnave in pritokov . . 
Študij in izdelava projektov za regula

cijo Ščavnice in Globetke . . . . 
Vodne zgradbe zoper elementarne ne

zgode po poplavi 

Izredni izdatki. 

Nabava drobilcev in cestnega valjarja 

Rekapitulacija. 
a) Redni izdatki 
b) Izredni izdatki 

870.361- 563-800-

3,216.000--

10. 

1. 

11 

Skupaj: Javna dela 

IV. Kmetijstvo. 

A. Kmetijski oddelek in sreski kmetij
ski referenti. 

O s e b n i i z d a t k i : 
celokupni prejemki (plača, stanarina in 

draginjske doklade) osebja . . . . 

S t v a r n i s t r o š k i : 
a) potni in selitveni stro

ški pospeševalnih orga
nov 200.000 Din 

b) upravni stroški (pisarni
ške potrebščine, stro
kovne knjige in časo
pisi — tudi za sreske 
kmetijske referente) . 24.000 Din 

1. 

12, 

4. 

2. 

B. Kmetijsko šolstvo in kmetijski 
zavodi. 

Dvoletna vinarska in sadjarska šola v 
Mariboru, enoletna specialna kmetij
ska šola pri Sv. Juriju ob južni želez
nici in enoletna specialna šola za 
poljedelstvo in živinorejo v Rakičanu 
pri Murski Soboti 

Razsadniki: trsnica v Dramljah pri Ce
lju, trsnica in drevesnica v Pekrah 

. pri Limbušu, trsnica in drevesnica v 
Kapeli pri Radencih, drevesnica v 
Ptuju, trsnica in drevesnica v Vuka-
novcu pri Čakovcu 

Kmetijska poizkusna in kontrolna po
staja v Mariboru 

Semenogojeka postaja v Beltincih . . 

C. Kmetijski pouk. 

Poučni izleti gojencev kmetijskih šol . 

K m e t i j s k i in g o s p o d i n j s k i 
p o u k p o d e ž e l i . 

Predavanja in kratki kmetijski tečaji: 
a) 50 nedeljskih predavanj 

iz raznih panog kmetij
stva 15.000 Din 

b) 15 dvodnevnih tečajev 15.000 Din 
c) študijska potovanja in 

strokovno izpopolnje
vanje kmetijsko-pospe-
sevalnih organov . . 10.000 Din 

Odnos . . 

500.000-— 
200.000-— 
100.000-— 

100.000-— 
100.000-— 
100.000 — 

1Ö.000-— 

100.000 — 

4,086.361-— 

1,210.000-— 

5,860.161--

1,000.000-— 

5,860.161--
1,000.000--

6860.161-

371.740-

224.000- 595-740--J 

939.750 — 

529.289-75 

65.878 — 
43.929*— 

20.000-— 

1,578.846-75 

40.000-

60.000-— 2Д74.586-751 I 
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Razhodki 
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Zneski 

pozicvj partij 

v dinarjih 

4. 

Prenos . • 

Širjenje gospodinjske izobrazbe: 
a) subvencija zasebni kme-

tijsko-gospodinjski šoli 
v Mariboru . . . . 15.000 Din 

b) subvencija gospodinjski 
šoli v Ljubljani . . . 10.000 Din 

c) trije petmesečni gospo-
dinjsko-nadaljevalni te
čaji na osnovnih šolah 6.000 Din 

d) osem potujočih kmetij-
sko-gospodinjekih teča
jev po deset tednov . . 40.000 Din i 

e) šestteđenski gospodinj -
tečaji za učiteljice . . 25.000 Din 

f) za izpopolnjevanje stro
kovnih učiteljic za go
spodinjstvo . . . 10.000 Din 

60.000- 2,174.586-75 

106.000-

13. 

Kmetijsko-nadaljevalni pouk: 
a) osem in dvajset kmetij-

sko-nadaljevalnih teča
jev za kmetižko mla
dino 61.600 Din 

b) šestteđenski kmetijski 
tečaj za 24 učiteljev 
v Št. Juriju . . . . 20.000 Din 

c) šestteđenski kmetijski 
tečaj za 24 učiteljev v 
Mariboru 20.000 Din 

1 

2 

3. 

4. 
5. 

6. 
7 
8. 

10. 

11. 
12 
13 

14. 

D. Splošno pospeševanje kmetijstva. 

P o l j e d e l s t v o . 
Poizkusi z umetnimi gnojili v. štirinaj

stih srezih po 2000ГИП . . . . . 
Poizkusi z raznimi novimi semenskimi 

vrstami v štirinajstih srezih . . -
Za izvedbo priznavanja semenskega 

blaga na terenu 
Zatiranje živalskih škodljivcev . • • 
Zaščita koristnih ptic. oskrba umetnih 

gnezdišč itd 
Zatiranje rastlinskih bolezni . . . . 
Prireditev sreskih kmetijskiha razstav 
Pomoč kmetijskim korporacijam za na

bavo trierjev, ustanovitev trierskih 
postaj, za nabavo novih kmetijskih 
strojev itd 

Vzorne kmetije: naprava modernih gno
jišč in gnojničnih jam, nabava novih 
stjrojev, semenja1 in umetnih gnojil 
po 5000Din 

Pomoč kmetijskim korporacijam za po
učne izlete 

Pospeševanje hmeljarstva 
Pospeševanje travništva • • • • • 
Pomoč oškodovancem ob elementarnih 

nezgodah v semenju, orodju itd. in 
stroški za ugotavljanje in pregledo-ц 
vanje 

Ž i v i n o r e j a . 
Licenco vanj e bikov (stroški in premije) 
Vzreja odličnih plemenjakov (ureditev 

«rejekih središč> jn vzgojne premije): 
a) govedorejska središča . 40.000 Din 
b) evinjerejska središča . 10.000 Din 
c) kokošjerejska središča . 10.000 Din 
d) ovcjerejska središča 5.000 Din 
Povzdiga čebelarstva . . . . . . . 
Povzdiga ribarstva 
Nabava subvencüskih bikov: 

subvencija za nakup okoli 45 bikov 
po 4500 Din, tretjina nakupne cene 
in stroški nakupa 

Nabava subvencijskih merjascev: 
subvencija za nakup 100 merjascev 

po 700 Din, polovica nakupne cene 
in stroški nakupa 

Brezplačna oddaja odbrane plemenske 
perutnine in valilnih jajc • • • • 

Odnos 

101.600-— 

Šte
vilke 

Razhodki 

Zneski 

pozioj partij 

v dinarjih 

267.600-— 

28.000--

14.000--

14.000-
15.000--

3.000--
10.000--
20.000-

15.750-— 

55.000-— 

18.125-
15.000--
50.000'-

80.000-— 337.875--

10. 

11. 

12 

13 

14. 
15. 

16 
17 

Prenos . 

Subvencija za ovčjerejo in kozjerejo 

Premovanje: 
a) konj : 

1.) prispevek konjerej-
skemu društvu za 
mariborsko oblast za 
premovanje konj 

2.) prispevek dirkalne
mu društvu v Ljuto
meru 

3.) prispevek dirkalni
ma društvoma v Ma
riboru in Čakovcu 
po 2500 Din . . • 

b) goved, letno sedem pre-
movanj po 10.000 Din . 

c) rodovniške živine v ob
močju živinorejskih za
drug, živinorejskih od
sekov in društev . • 

d) drobnice: svinj, kokoši, 
ovac, kuncev in čebel 

40.000 Din 

10.000 Din 

5.000 Din 

70.000 Din 

35.000 Din 

10.000 Din 

315.000-— 

5.000-— 

15. 

Načrti in nagrade za izboljševanje hle
vov in gnojišč in napravo gnojničnih 
jam • 

Licencovanje merjascev v Prekmurju 
in Medjimurju 

Nabava plemenskih bikov-orighialcev 
iz inozemstva in stroški nakupa . . 

Mlekarstvo: prispevek za ustanavljanje 
zadružnih mlekarn (stavbe in oprema) 

Svilarstvo v Medjimurju 
Stroški za licencovanje privatnih žreb-

cev in premija za njih vzdrževanje . 
Za izobrazbo obratovodij v mlekarnah 
Plemenilne postaje za konje po odloku 

ministrstva za poljedelstvo in vode 
br. 30.332/IV z dne 21. julija 1927.: 

a) Cven pri Ljutomeru: 
najemnina za hlev . . 
stroški za prevoz 10 

žrebcev iz Ljubljane 
v Ljutomer in nazaj 

жа krmo 10 žrebcev . 
za pristojbine moštva . 

b) Spodnja Polskava: 
najemnina za hlev . . 
stroški za prevoz 4 žreb

cev iz Ljubljane do 
Pragerskega in nazaj 

za krmo 4 žrebcev . . 
za pristojbine moštva . 

2,780.061-75 

170.000--

80.000--

10.000--

60.000--

50.000--
5.000'-

70.000-
8.000-

.4.000 Din 

10.000 Din 
29.280 Din 
20.690 Din 

1.500 Din 

3.500 Din 
18.257 Din 

8.194 Din 

2,780.061-75 

2. 

7. 

8. 

I 

V i n a r s t v o in s a d j a r s t v o . 

Nabava najnovejših trtnih in drevesnih 
škropilnic, prašilnikov in drugega 
OTodja za preizkušnjo 

Prirejanje poučnih tečajev za vinograd
ništvo, sadjarstvo, kletarstvo, košar-
stvo in viničarskih tečajev . . . . 

Prirejanje sadnih in vinskih razstav 
doma in sejmov v inozemstvu . . . 

Nagrade za racionalno ureditev vzornih 
vinogradov in sadovnjakov, posebno 
glede na selekcijo 

Nagrade za vzorne šolske vrtove ' . . 
Pobijanje direktno rodečih ameriških 

trt, posebno brezplačno razdajanje 
gume za precepitev in razdajanje ple
menitih trt onim ubožnim vinogradni
kom, ki krčijo šmarnico, brezplačna 
dobava sadnega drevja za posestnike, 
ki iztrebljajo šmarnico, . . . . . . 

Ustanavljanje vrbogojskih plantaž in po-
speöevanje košarstva v vinorodnih 
krajih v Prekmurju in Medjimurju . 

Za izvajanje zakona o prometu z vinom 
z dne 12. aprila 1907. . 

Odnoe . . 

90.421-

18.125-— 

88.000--

35.000--

11.250-
16.250--

863.421-

70.000-— 

30.000-

30.000- 298.625-

3,942.107-75 

. iÄi^Lis':",; . хкг Ј^лАл.Лле ••ЉЈ*; лА. ÙMM-. .А..Ж, 
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Šte
vilke 

1 
P. 

o •a o 
P. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Razhodki 

Prenos . . 

Z a d r u ž n i š t v o , a g r a r n a p o l i 
t i k a , v e t e r i n a r s t v o , g o z d a r 

s t v o i. d r. 

Zadružna Sola v Ljubljani • • • • • 
Ustanavljanje in podpiranje kmetijskih 

produktivnih zadrugi . . . . . . 
Za kmetijske strokovne liste in knjige 
Tiskovine in knjige za kmetijske pro

duktivne zadruge 
Prispevek samoupravnim živinozdralv-

nikom v Kozjem, Slovenski Bistrici, 
pri Sv. Lenartu, Sv. Juriju, v Bras-
lovčah, Šoštanju, Rogatcu in Ormožu 

Cepljenje prašičev zoper rdečico . . . 
Zatiranje motiljavosti 
Gozdarstvo: 
a) pogozdovanje, podpora 

ubožnemu prebivalstvu 
za nabavo gozdnih sa
dik 8.000 Din 

b) gozdarska prosveta, 
podpora za gozdarska; 
predavanja in praktič
ne gozdarske tečaje . 14.000 Din 

c) podpora za osnovno
šolski dečji dan za po
gozdovanje dne 1; aprila 5.000 Din 

Zneski 

pozicij partij 

v dinarjih 

2. 

3. 

Rezervni krediti za nepričakovane po
trebe vinogradništva, za kmetijske 
šole in zavode in za splošno pospeše
vanje kmetijstva 

Za pospeševanje brezalkoholne produk
cije 

Skupaj: Kmetijstvo 

V. Zdravstvo. 

A. Bolnice in hiralnice. 

O s e b n i i z d a t k i z a p r e v e d e n o 
o s e b j e : 

Plače zdravnikov in uradnikov: 
14 šefov oddelkov: dva 
I/V—6; štirje I/V—5; 
eden I/VI—5; eden 
I/VII-9; eden I/VII-7; 
eden I/VII—6; eden 
I/Vn-4; eden I/VIt-3; 
eden I/Vni—6; eden 
(nov) V/2 (oblastna služ
bena pragmatika) . • 

17 aeistentov in sekun
darnih zdravnikov: eden 
I/Vm-3; štirje I/Vni-2; 
dvanajst I/IX—1 . . . 

2 lekarnarja: eden I/VH-
—4; eden 1ДХ—1 . . 

7 ekonomov: eden П/1-8; 
ođen П/П—8; eden П/ 
/П—6; eden ПДП—6; 
dva 1П/Ш—5; eden 
Ш Д П - 4 72.600 Din 

11 ekonomskih uradni
kov: eden П/П1—3; 
eden II/TV—5; dva II/ 
/IV—2; sedem П/У—1 62.655 Din 

Plače zvaničnikov: 

218.000 Din 

109.960 Din 

18.600 Din 

10 zvaničnikov (zvaniČnic): eden П/4; 
eden П/3, pet Ш/2; trije Ш/1 . . 

Plače služiteljev: 
22 služiteljev (eden 1/9; eden 1/7; eden 

П/2; eden II/5; eden II/4; pet H/3; 
dva П/2; deset И/l 

Stanarina: 
a) uradnikov 91.425 Din 
b) zvaničnikov . . . . 9.435 Din 
c) služiteljev • 18.330 Din 

24.000 — 

60.000-— 
25.000-— 

10.000-— 

160.000-
40.000-
50.000--

3,942.107-75, 

27.000'— 396.000-— 

509.219'— 

50.000-— 

Šte
vilke 

Razhodki 

4,897.32675 

481.715-— 

38.692--

73.872--

119.190-

20, 

6. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Odnos 713.369-— 

25. 

26, 

27 

2. 

Prenos . . 

Draginj sk e doklade: 
I. uradnikov: 

a) osebne 529.616 Din 
b) rodbinske 109.800 Din 

П. zvaničnikov: 
a) osebne 69.142 Din 
b) rodbinske 5.400 Din 

Ш. služiteljev: 
a) osebne 127.341 Din 
b) rodbinske . . . . . 27.000 Din 
Redna napredovanja po državni pra-

•gmatiki 

P r e j e m k i p o g o d b e n e g a 
o s e b j a : 

(Honorarno osebje): 
14 zdravnikov, uradni
kov in duhovnikov . . 50.304 Din 

139 usmiljenih sester . . 834.000 Dih 
106 prosvetnih pogodbe

nih uslužbencev . . . 647.823 Din 

Prispevki za bolniško in nezgodno za
varovanje 

Dninarji 

N a g r a d e i n p o d p o r e . . . . 

S t v a r n i i z d a t k i . 
P r i s p e v e k b o l n i c a m i n h i 

r a l n i c a m z a k r i t j e r e d n i h 1 

s t v a r n i h r a z h o d k o v k o t 
n a d o m e s t i l o z a n e i z t e r l j i 
v e o s k r b n e s t r o š k e : 

Splošna bolnica v Mariboru . . . . 
Javna bolnica v Celju 
Javna bolnica v Murski iSoboti . - -
Javna bolnica v Slovenjgradcu . . . 
Javna bolnica v Čakovcu' 
Javna bolnica v Ptuju 
Hiralnica v Ptuju 
Hiralnica v. Vojniku 

P l a č i l a o s k r b n i h s t r o š k o v 
z a n a l e z l j i v e b o l e z n i i n 
p o d p o r e i z a s e b n i m b o l n i 
c a m in h i r a l n i c a m : 

Bolnica Križarskega reda v Ormožu . 
Bolnica Rdečega križa v Konjicah . . 
Hiralnica v Muretincih 

Am o T t i z a c i j a 
i n v e s t i c i j s k e g a p o s o j i l a v 
z n e s k u 2,000.000 D i n . . . 

B. Zdravstvena služba v okrožjih in 
druge socialno-higienske Institucije. 

O s e b n i i z d a t k i : 
68 okrožnih zdravnikov letno po 

2000 Din • • • • 
1 skrbstvena sestra pri protituberkuloz-

nem dispanzerju v Mariboru . • • 
Podpora okrajnim babicam 
Draginjske doklade okrožnih zdravni

kov: 
a) osebne 566.554 Din 
b) rodbinske . . . . . 204.400 Din 
S t v a r n i i z d a t k i : 
Podpora protituberkulözni ligi v Mari

boru 
Zdravila za siromašne bolnike . . . 
Zatiranje trahoma in drugih nalezljivih 

bolezni v oblasti 
Za pospeševanje socialne higiene, pouče

vanje prebivalstva, higienske razstave, 
pomoč privatni zdravstveni iniciativi 

Izredni Izdatki 
Izredni prispevek bolnici v Mariboru za 

kanalizacijo in dozidavo nekaterih 
objektov . . . . 

Odnos . . 

Zneski 

pozicij partij 

v dinarjih 

713.369 — 

868.299--

23.085-

1,532.127-

45.705--
7.500-

1,604.763-

1,261.900 
571.544 
304.846 
278.851 
257.889 
216.193 
156.555 
183.073 

1,585.332--

14.000-

25.000-
10.000-
12.000-

3,232.851'— 

47.000 — 

200.000 — 

136.000 — 

4.860'-
150.000'-

770.954-

6.000--
50.000--

100.000--

44.820--

1,061.814 — 

204.820'— 

1,000.000-

1,000.000-— 

7,950.670--

. *ï 
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Št e-
vilke 

:s* 
u <A 
A 

o 
N 
O 
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Zneski 

28 

29. 

30. 

31. 

Razhodki 

Prenos . . 

Prispevek bolnici v Celju za zidavo 
nove izolirnice 

Za nepričakovane izredne izdatke . . 

Rekapitulacija. 

Redni izdatki 
Izredni izdatki 

pozicij partij 

Skupaj: Zdravstvo 

VI. Socialna politika. . 

Obča zaščita dece in mladine . . . . 
Podpora občinam za siromašne stare in 

onemogle osebe 
Skrb za izseljence in preseljence . . . 
Dečji dom v Mariboru 
Podporni sklad viničarjev 
Za borze dela 
Za delavske gospodinjske Sole in tečaje 
Za pospeševanje gradnje stanovanskih 

hiš . 

Skupaj: Socialna politika 

VII. Obrt, trgovina in industrija. 

Subvencija uradu za pospeševanje obr
ta, ekspozituri v Mariboru . . . . 

Subvencija pletarskim, lončarskim, čip
karskim in drugim strokovnim teča
jem 

Podpora produktivnim gospodarskim 
zadrugam obrtnikov 

Podpora gostilničarski šoli 
Podpora obrtnim nadaljevalnim Šolam 
Podpora za obrtne in vajenske razstave 
Stipendije učiteljstvu strokovnih Sol . 
Štipendije učencem strokovnih Sol . . 
Subvencija zvezi za tujski promet v 

Mariboru 
Za splošno povzdigo tujskega prometa 

in planinstva 

Skupaj: Obrt, trgovina in industrija 

VIII. Šolstvo in narodna prosveta. 

Za podpiranje šolstva (oblastni šolski 
odbor) 

Podpore siromašnim občinam za zgrad
bo novih šolskih poslopij in za po
pravilo šol 

Podpore siromašnim šolskim občinam za 
učila in za siromašne učence . . . 

Podpore: 
a) dijaškim kuhinjam 
b) dijaškim konviktom v Prekmurju 
Podpore znanstvenim in kulturnim dru

štvom 
Umetniški zavodi, podpore: 
a) Glasbeni Matici v Mari

boru 5.000 Din 
b) Glasbeni Matici v Celju 2.000 Din 
c) Glasbeni Matici v Ptuju 2.000 Din 
d) Narodnemu gledališču 

v Mariboru . . . . 50.000 Din 
e) Gledališču v Celju . . 10.000 Din 
t) Gledališču v Ptuju . . 5.000 Din 

Muzeji in starine, podpora 
in vzdrževanje: 

a) muzeju v Mariboru . . 
b) muzeju v Celju . . . 
c) muzeju v Ptuju . . . 

d) vzdrževanje starega 
celjskega gradu . . . 

Podpora Narodni galeriji. 

10.000 Din 
2.000 Din 
2.000 Din 

5.000 Din 

Skupaj: šolstvo in narodna prosveta 

IX. Splošni rezervni kredit za пе-Ц 
pričakovane in prenizko dotirane 

izdatke (skupaj) . . 

v dinarjih 

1,000.000--

850.000-—Ì 
150.000-—j 2,000.000-—II 

| 7,950.570--
i 2,000.000-

9,950.570-! 

300.000 — 

150.000-— 
100.000-— 
148.000'— 

25.000-— 
15.000 — 
50.000 — 

500.000-— 1,288.000--

1,288.000--

26.000'-

20.000 — 

15.000'— 
20.000-— 

200.000'— 
10.000'— 
10.000-
10.000'— 

50.000'-

D o h o d k i . 

100.000'— 461.000'— 

i 

60.000'— 

! 250.000 — 

i 150.000-— 

i 50.000 — 
j 30.000-— 

i 
1 110.000-— 
i 
1 

1 

74.000-— 

19.000-— 

50.000-— 

« 

-

461.000--

' 

7 9 3 . 0 0 0 ' -

793.000--

509.308-25 
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1. 

2. 

Dohodki 

Redni dohodki. 

I. p o g l a v j e . 

Dotacija po členih 2. in 3. uredbe mini
strskega sveta o prenosu poslov na ob

lastne samouprave. 

I z f o n d a s a m o u p r a v n i h d o 
h o d k o v . 

Dotacija iz fonda samoupravnih dohod
kov po členu 2. uredbe o prenosu po
slov v gradbeni stroki (3/4) . . . 

Dotacija iz fonda samoupravnih dohod
kov po členu 2. uredbe o prenosu po
slov v kmetijski stroki (3/4) . . . 

Dotacija iz fonda samoupravnih dohod
kov po členu 3. uredbe o prenosu po
slov v kmetijski stroki (3/4) . . . 

Dotacija iz fonda samoupravnih dohod
kov po členu 2. uredbe o prenosu po
slov v zdravstveni stroki (8/4) . . 

Dotacija iz fonda samoupravnih dohod
kov po členu 2. uredbe o prenosu po
slov v socialni stroki (3/4) . . . . 

П. p o g l a v j e . 

Oblastna imovina. 

Kmetijske šole: 
a) dvoletna vinarska in 

sadjarska šola v Mari
boru 160.650Din 

b) specialna kmetijska šola 
v Št. Juriju ob južni že
leznici 57.060 Din 

c) specialna šola za polje-
. delstvo in živinorejo v •. 

Rakičanu pri Murski So
boti 50.000 Din 

Razsadniki: 
a) trsnica v Dramljah pri 

Celju 7.738 Din 
b) trsnica in drevesnica v 

Pekrah pri Limbušu . 73.700 Din 
c) trsnica in drevesnica v 

Kapeli pri Radencih . 77.300 Din 
d) drevesnica v Ptuju . . 15.000 Din 
e) trsnica in drevesnica v 

Vukanovcu . . . . 107.975 Din 
Kmetijska poizkusna in kontrolna po-

Zdravilišči: 
a) Rogaška Slatina . 12,799.894-50 Din 
b) Dobrna . . . . 1,366.500«-^ Din 

Ш . p o g l a v j e . 

Dohodki iz državnega proračuna za leto 
1927./1928. 

8/iai'nke državnega kredita za zdravstvo 
iz proračunskega leta 1927./1928., in 
sicer po part. 495., poz. 3., 498., 502., 
503., poz. 1. c. 503., poz. 2., 503., 
poz. 3., 503., poz. 4., 503., poz. 5., 504., 
506., 507., 508., poz. 1., 508. . . . 

Г7. p o g l a v j e . 

Davki, takse in doklade. 

Davščina na ponočni obisk gostiln, ka
varn in barov in na kvartanje, taksa 
na prireditve s plesom in 50%na do-
klada k državni taksi po tar. poet. 
99. a 1, točki 2.), zakona o taksah, iz-
vzemši kinematografska podjetja . . 

Oblastna taksa na motorna vozila: 
a) 538 osebnih avtomobi

lov in 10 omnibusov . 515.000 Din 
b)206 tovornih avtomobi

lov 206.000 Din 
c)574 motornih koles . 120.000 Din 

Odnos . . 

Zneski 

pozicij 

v dir 

961.698-50 

1,578.846-75 

265.800 — 

5,400.000 — 

148.005-75 

267.710'— 

. 

281.713'— 

6.000 — 

14,166.394-50 

1,426.510'— 

1,000.000 — 

841.000 — 

1,841.000 — 

partij 

arjih 

i 
1 
i 

l 

i 

; 

8,354.351-—1 
i 

: 

i 

! 

j 

! 

i 

! 

14,721.817-50, 

1 
| 

1 
j 
i 

1,426.510 — 

i 
1 
i 

i 
i 

i 
l 

â 
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Šte
vilke 

4. 

6. 

7. 
8. 

9. 

10.! 

11. 

12. 
413. 

5. 

Dohodki 

Prenos . 

25%na oblastna doklada k državni taksi 
na vstopnice v kinematografe . . 

100%na oblastna doklada k državni pri 
stojbini na lovsko karte . . . . 

Oblastna taksa na zakupnino lovišč 
(20 % zakupnine) 

25%na doklada na priđobnino po П. po
glavju zakona o osebnih davkih . 

100%na doklada k davkom na tantieme 
100,%na doklada k državni trošarini na 

pivo ,. . . 
100%na doklada k državni trošarini na 

žganje, rum in likerje 
100%na doklada k državni trošarini na 

špirit 
50%na doklada k državni trošarini na 

vino 
Oblastna davščina na električni tok . 
Ubožnostni sklad (obresti in redni do

hodki) 

v dinarjih 

1,841.000'— 

300.000 — 

80.000 — 

200.000-— 

400.000-— 
100.000 — 

3,400.000-— 

800.000 — 

3,600.000'— 

2,479.462-— 
1,600.000-— 

, 14.0Ö0- — 14,814.462- — 

Rekapitulacija. 
T. poglavje 

II. poglavje 
Ш. poglavje 
TV. poglavje 

Skupaj: Dohodki 

8,354.351--
14,721.817-50 

1,426.510'-
14,814.462-— 

39,317.14050 

Izredni dohodki. 

V. p o g 1 a v j e. 

! Posojili. 

l.i Investicijsko posojilo za bolnice . . . 
2.| Posojilo za nabavo drobilcev in yaljarja 

2,000.000-—; 
'1,000.000-—! 3,000.000-

Rekapitulacij a. 

Redni dohodki L— IV, . 

Izredni dohodki V. . . 

Razhodki I 

Razhodki II 

f redni . 
Razhodki III. j 

{ izredni 

Razhodki IV 

I redni . 

izredni 

PtHzhočUri VI 

Razhodki VII 

Razhodki VIII. _ . . . . 

Razhodki IX 

Posamezno Skupaj 

v dinarjih 

39,317.140-50 

3,000.000- — 42,317.140-50 

2,435.380' — 

15,122.394-50 

5,860.161 — 

1,000.000- — 

4,897.326-75 

7,950.570 — 

2,000.000— j 

1,288.000' — 

461.000' — 

793.000- — 

509.308-25 42,317140 50 

To oblastno uredbo razglašam na podstavi člena 66. zakona o oblastni in 
sneski samoupravi. 

V M a r i b o r u , dne 4. februarja 1928.; S. br. 93/3. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Fran Schaubach s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Preds. 715/4/27—5. 3—3 

Razpis. 
Pri o k r o ž n e m s o d i š č u v N o v e m m e 

s t u se odda m e s t o p i s a r n i š k e g a p r i 
p r a v n i k a v 5. skupini П. kategorije. 

Pravilno kolkovane in svojeročno spisane proš
nje naj se vlože do dne 

2 0. m a r c a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 16 z dne 
18. februarja 1928. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 
dne 15. februarja 1928. 

Vezjakom in njegovimi upniki za 20.%, se po § 152. 
k. r. potrjuje. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek Ш., 
dne 16. februarja 1928. 

Cw a 76/28—8. 

Oklic 
407 

412 S 3/28—2. 

Konkurzni oklic 
Razglasitev konkurza #o imovini Ferdinanda 

D e č m a n a, mesarja in gostilničarja v Celju. 
Konkurzni komisar: Franc Tiller, deželnosodni 

svetnik okrožnega sodišča v Celju. 
Upravnik mase: dr. Jurij Skoberno, odvetnik v 

Celju. 
Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 

št. 22 dne 2 0. m a r c a 1 9 2 8. ob pol enajstih. Ogla
si tveni rok do dne 1. a p r i l ' a 1 9 2 8. Ugotovitveni 
narok pri podpisanem sodišču v sobi št. 22 dne 
14. a p r i l a 1 9 2 8 . ob devetih. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 21. februarja 1928. 

1 Franu M o g l i e u, ključaničarskemu vodji v 
Ljubljani, Karlovška cesta št. 22, sedaj nekje: v 
Nemčiji, je vročiti menični plačilni nalog z dne 
14. februarja 1928., opr. št. Cw a 76/28—1, zaradi 
60.000 Din s pripadki. 

Ker je bivališče Frana Meglica педпапо. se po
stavlja v obrambo njegovih pravic za skrbnika nje
gov oče, Ivan Meglic v Ljubljani, Karlovška cesta 
št. 22. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 
oddelek П. a, 

dne 17. februarja 1928. 

S 13/27—56. 411 

Sklep. 
Konkuraia stvar Jakoba Ve z j a k a , trgovca v 

Mariboru, Vetrinjska ulica št. 17. 
Prisilna poravnava, sklenjena pri naroku z dne 

9. februarja 1928. pri okrožnem kot trgovinskem 
sodišču v Mariboru med prezadolžencem Jakobom 

E 1106/27—27. 386 
Dražbeni oklic 

Na predlog Dušana Z a n g g e r j a , trgovca v 
Celju, bo dne 14. m a r c a 1 9 2 8. ob devetih pri 
tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi že odobrenih 
pogojev dražba nastopnih nepremičnin: zemljiška 
knjiga V erpete,' vi. št. 102: hiša s priteklinami, ce-
nilna vrednost 13.030 Din, zemljišča (vinograd, trav
nik in gozd), cenilna vrednost 11.522 Din 80 p — 
skupaj 24.522 Din 80 p; najmanjši ponudek 21.261 
Din 40 p. 

K nepremičninam spadata stiskalnica in mlin za 
grozdje v skupni-cenilni vrednosti 280 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadi j : 2455 Din 28 p. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 30. januarja 1928. 

E 356/27—6. 
Dražbeni oklic 

330 

Dne 15. m a r c a l 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Dolenja vas, vi. št. 639 in 640. 

Cenilna vrednost: 41.400 Din; vrednost priteklin: 
1830 Din; najmanjši ponudek: 28.820 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za<-
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, Id je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek II., 
dne 9. februarja 1928. 

E 843/27—3. 234 

Dražbeni oklic 
Dne 9. m a r c a 1 9 2 8. ob štirinajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Žigarski vrh, vi. št. 324, in zem
ljiška knjiga Žurkov dol, vi. Št. 122. 

Cenilna vrednost: 39.669 Din 80 p; vrednost pri-
teklin: 700 Din (že všteta v cenilni vrednosti); naj
manjši ponudek: 26.400 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem, naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
dne 25. januarja 1928. 

E, 905/27—8. 295 

Dražbeni oklic 
Dne 9. m a r c a 1 9 2 8. ob pol petnajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Rajhenburg, vi. št. 19, zemljiška 
knjiga Rožno, vi. st. 1, in zemljiška knjiga Dolnji 
Leskovec, vi. št. 226. 

Cenilna vrednost: 97.188 Din 20 p; najmanjši po
nudek: 49.080 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljat! 

.jla^-tJaaU-M-. 
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glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki jje 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
dne 28. januarja 1928. 

E 1051/27—6. 394 

Dražbeni okl ic 
Dne 10. m a r c a 1 9 2 8. ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Sv. Ana, vi. št. 93. 

Cenilna vrednost 28.568 Din 25 p; vrednost pri-
toklin: 1390 Din; najmanjši ponudek: 19.045 Din 
50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi ee ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, H je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, 
dne 30. januarja 1928. 

E 217/27—25. 4 1 3 

Ustavitev dražbenega postopanja. 
Zahtevajoča stranka: Rudolf Rutner, trgovec na 

Vrhniki, >• 
zavezana stranka: Anton L o g a r , posestnik v 

Horjulju št. 36, zaradi 7240 Din s pripadki. 
Izvršba z dražbo nepremičnin: zemljiška knjiga 

Horjulj, vi. št. 72 in 315, ki jo je dovolilo podpisano 
okrajno sodišče s sklepom z dne 30. januarja 1928., 
opr. št. E 217/27—20, se po § 200-, točki 3., izvršil
nega reda ustavlja. 

Pred potekom pol leta po ustavitvi se zaradi 
iste terjatve ne sme predlagati novo dražbeno po
stopanje. 

Okrajno sodišče na Vrhniki, oddelek П., 
dne 17. februarja 1928. 

P 2/28-^3. 1 9 2 

Razglasitev preklica. 

S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 
14. decembra 1927., opr. št. L 4/27—10, je bil Janez 
S e s t , posestnik na Kamnjah št. 16, zaradi zaprav-, 
ljivosti in pijančevanja omejeno preklican. j 

Za pomočnika mu je postavljen Florijan Men
cinger, škafar v Bohinjski Bistrici j 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek L, 
dne 18. januarja 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
St. 1804/28. 403 

Razglas. 
« S t a n in d o m», občekoristna stavbna in kre

ditna r. z. z o. z. za Gorenjsko, Sava-Jesenice, uživa 
po naredbi gospoda ministra za finance z dne 25. de-
eembra 1923.. br. 43.322 (Uradni list z dne 7. janu- j 
arja 1924., št. 3/1), oprostitev od plačevanja taks,' 
navedenih v tej naredbi, izza dne 20. februarja 1928. 
za čas, dokler veljajo sedanja pravila. __ 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dno 14. februarja 1928. 

120 

K licitaciji morajo prinesti ponudniki poleg po
trdila davčnega urada o plačanih davkih pobotnico 
o položeni kavciji, ki mora znašati 10 % preraču-
njene vsote. Kavcija v gotovini se mora položiti pri 
podružnici Hipotekarne banke v Ljubljani, kavcija, 
sestoječa iz državnih in državno garantiranih ob
veznic, iz založnic uprave fondov ali garancijskih 
pisem, pa pri davčnem uradu v Celju. 

Popolni razglas o licitaciji je bil objavljen v 
Uradnem listu 4 z dne 12. januarja 1928. 

Gradbena sekcija v Celju, 
dne 15. februarja 1928. 

at. 333/F. 401 3—2 

Razglas o drugi ustni licitaciji za dobavo 
gramoza v območju gradbene sekcije v 

Kranju. 
Ker prva javna ustna licitacija za dobavo gra

moza ni uspela, razpisuje podpisana, gradbena sek
cija drugo javno ustno licitacijo na sredo dne 
14. m a r c a 1 9 2 8. ob devetih po redu, predpisa
nem za prvo ustno licitacijo. 

K licitaciji morajo prinesti ponudniki poleg po
trdila davčnega urada o plačanih davkih pobotnico 
o položeni kavciji, ki mora znašati 10 % proračunjene 
vsote. Kavcijo v gotovini je treba položiti pri po
družnici Državne hipotekarne banke v Ljubljani, 
kavcijo iz državnih ali državno garantiranih obvez
nic ali garancijskih pisem pa pri davčnem uradu 
v Kranju. 

Popolni razglas glej v Uradnem listu 5 z dno 
14. januarja 1918. 

Gradbena sekcija v Kranju, I 
dne 18. februarja 1928. 

Št. 278. 406 3—1 

Razglas o drugi ustni licitaciji za dobavo 
gramoza za državne ceste v območju 

gradbene sekciie v Ljubljani. 
Ker prva javna ustna licitacija ni uspela, raz

pisuje podpisana gradbena sekcija po nalogu grad
bene direkcije z dne 4. januarja 1928., št. 72, drugo 
ustno licitacijo za dobavo gramoza za nastopne 
državne ceste: 

1.) za Ljubeljsko državno cesto od km 0-0 do 
km 15-0 na dan 16. m a r c a 1 9 2 8. ob devetih; 

2.) za Trojansko državno cesto, in sicer.za progi 
od km 0-8 do km 15-0 in od km 20-0 do km 43-320, 
na dan 16. m a r c a 1 9 2 8. ob enajstih; 

8.) za Tržaško državno cesto od km 0-0 do 
km 27-0 na dan 17. m a r c a 1 9 2 8 . ob devetih; 

4.) za Tržaško državno cesto od km 27-0 do 
km 45-5 na dan 1 7. m a r c a 19 2 8. ob desetih; 

5.) za Zagrebško državno cesto, in sicer za progi 
od km 0-0 do km 30-0 in od km 34-0 do km 38-0, na 
dan 17. m a r c a 1 9 2 8 . ob enajstih. 

Pogoji za to licitacijo so isti, kakor so bili ob
javljeni v Uradnem listu 4 z dne 12. januarja 1928. 

K licitaciji morajo prinesti ponudniki poleg po
trdila davčnega urada o plačanih davkih tudi bla
gajniško položnico o položeni 10%ni kavciji, od
merjeni po proračunjeni vsoti, ki je določena za po
samezne gramoznike. Kavcijo v gotovini je treba 
brezpogojno vložiti pri podružnici Državne hipo
tekarne banke v Ljubljani, državne vrednostne pa
pirje, zadolžnice in garancijska pisma pa pri blagajni 
delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 

Gradbena sekcija v Ljubljani, 
dne 18. februarja 1928. 

Letnik X. 

Zaradi tega podaljšujem za, območje inspekcije 
dela v Ljubljani glede na dopis delavske zbornice 
z dne 8. februarja 1928., št. 267, rok za izvedbo 
volitev delavskih zaupnikov za leto 1928. do konca 
meseca marca 1928. 

V L j u b l j a n i , dne 20. februarja 1928. 
Sef inspekcije dela v Ljubljani; 

îog. Evgen Baraga s. r. 

Št. 59. 408 2—1 
Razpis idejnih načrtov. 

Podpisani krajni šolski odbor namerja postaviti 
novo šolsko poslopje z 12 razredi. Zato vabi gg. arhi
tekte v Sloveniji, naj vpošljejo do dne 2 0. m a r c a 
19 2 8. idejne načrte v merilu 1 :200. Določeni sta 
dve nagradi: prva 10.000 Din, druga 5000 Din. 

Natančnejši pogoji se dobivajo osebno pri »pra-
viteljstvu deške osnovne šole v Hrastniku vsak dan 
od 11. do 12. ure, razen ob nedeljah in četrtkih. 

Krajni šolski odbor v Hrastniku, 
dne 18. februarja 1928. 

Razne objave. 
Opr. š t 116/5—1928. 414 

Razglas. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljub

ljani razpisuje na dan 12. m a r c a 1 9 2 8. javno 
ofertno licitacijo za sukcesivno dobavo raznih tisko
vin za dobo enega leta. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 100 Din, se 
morajo izročiti v zaprtem in zapečatenem ovitku, ki 
naj ima napis: «Ponudba k opr. št. 116/5—:1928», do 
dne 12. marca 1928. do 10. ure pri podpisanem uradu 
v sobi št. 205 od 8. do 14. ure. 

Ponudbe naj se vlože na posebnih tiskovinah, ki 
se dobivajo s splošnimi in podrobnimi pogoji in 
z vzorci vred za 20 Din pri podpisanem uradu v 
«obi št. 233 od 8. do 14. ure. 

Licitacija se bo vrSila označenega dne ob 10. uri 
v sobi št. 200. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani 

(Miklošičeva cesta št. 20), ' 
dne 11. februarja 1928. 

Št. 267. " 366 3—3 

Razglas o drugi ustni licitaciji za dobavo 
gramoza na progah od km 57 do km 72 

Trojanske državne ceste. 
Ker prva javna ustna licitacija za dobavo gra

moza na progah od km 57 do km 61 in od km 61 
do km 72, ki se je vršila dne 14. februarja 1928., ni 
uspela, razpisuje podpisana gradbena sekcija po na
logu gradbene direkcije z dne 4. januarja 1928., 
št.72, drugo javno ustno licitacijo na s r e d o d n e 
14. m a r c a 1928. , in sicer ob desetih za progo 
od km 57 do km 61 in ob pol enajstih za progo od 
km 61 do km 72. 

St. 258/28. 

Razglas, s katerim se podaljšuje rok za 
izvedbo volitev delavskih zaupnikov. 
Glede na predlog delavske zbornice v Ljubljani, 

da bi se podaljšal rok za izvedbo -volitev delavskih 
zaupnikov v letošnjem letu, ki je bil določen po 
členu 2. navodil za volitve delavskih in nameščen-
skih zaupnikov v podjetjih, spadajočih pod zakon o 
zaščiti delavstva (Uradni list z dne 9. januarja 1928., 
št. 3/3), za mesec januar, je odredilo ministrstvo za 
socialno politiko z odlokom Z. R. br. 6 ^ V z dne 
24. januarja 1928., naj inspekcija dela v Ljubljani 
sporazumno z delavsko zbornico v Ljubljani za le
tošnjo leto podaljša navedeni rok. 

409 Vabilo na redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Strojilna, lesna in kemična industrija* 
d. d., Polzela pri Celju, 

dne 2 1 . m a r c a 1 9 2 8 . ob šestnajstih v proetorih 
Jadransko-Podunavske banke, podružnice v Ljub

ljani, s tem 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo upravnega sveta in revizorjev. 
2.) Odobritev bilance in podelitev absolutorija. 
3.) Volitev upravnega odbora in revizorjev. 
4.) Slučajnosti. 

* * * 
Po § 13. družbenih pravil daje posest 25 delnic 

pravico do enega glasu na občnem zboru. Delnic© 
delničarjev, upravičenih za glasovanje, se morajo 
založiti vsaj šest dni prod občnim zborom pri Ja-
dransko-Podunavski banki, podružnici v Ljubljani. 

N a P o 1 z e 1 i, dno 20. februarja 1928. 
Upravni evet 

410 Poziv upnikom. 
Podpisani sodno pooblaščeni konsorcij pozivlje 

vse upnike firme: J o s i p V a t o v a c v Ljubljani, 
Rimska cesta št. 5, naj mu prijavijo najkesneje v 
14 dneh vse terjatve proti tej firmi za blago, ki so 
ji ga dobavili. 

Kesneje došle prijave se ne bodo vpoštevale. 
Prijave naj se naslovijo na «Konsorcij upnikov 

in dobaviteljev zakonskih Vatovac» v roke Francu 
Kavčiču v Ljubljani, Privoz št. 4. 

V L j u b 1 j a n i, dne 21. februarja 1928. 
Za «Konsorcij upnikov in dobaviteljev 

zakonskih Vatovac» v Ljubljani: 
Richter s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d .d v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 



Poštnina plačana v gotovini 

19. V Ljubljani, dne 25. februarja 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a : 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 
55. Pravilnik o desinfektorski službi. 
56. Pojasnijo o uvoznem ocarinjanju prečiščenega in ne-

prečlščenega parafina. 
57. Razpis glede tolmačenja ukaza Njegovega Veličanstva 

kralja o obči pomilostitvi. 

Rarglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi : 58. Tarifna 

obvestila. 
Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 35 z dne 15. februarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 31. ja

nuarja 1928.: Postavljen je po natečaju za postaj
nega načelnika v 1. skupini Т . kategorije v Radov
ljici Fran R a m o v eg, dosedanji uradnik v isti 
skupini iste kategorije in 'pOBtajni načelnik' v Ču-
šperku. 

Ukaz Njegovega "Veličanstva kralja % dne al. ja
nuarja 1928.: Pomaknjeni so pri direkciji državnih 
železnic v Ljubljani: iz 5. skupine I. kategorije v 
4. skupino I. kategorije: ing. Rudolf - K a v č i č , 
dr. Ludovik L a d ih a in dr. Miško J e . u š o k ; iz 
6. skupine I. kategorije v 5. skupino I. kategorije: 
Alojzij R a n d 1, Fran J e l a š i č , ing. Fran F i n e 
iri ingi, Josip T u r b a ; iz 7. skupino I. kategorije v 
6. skupino L kategorije: Alojzij Verbo ve, Srečko 
L en a r d, ing. Ivan L e b e n , dr. Anton M a u r i , 
ing. Fran S e d 1 a k in ing. Anton O z v a 1 d; iz 
1. ekupine, podskupine a), H kategorije v 6. sku
pino I. kategorije: Fran Ž.eml ja ; iz 2. skupine, 
podskupine a), II. kategorije v 6. skupino I. kate
gorije: Anton P e t r o v i č ; iz 2. skupine, podskupi
ne a), П. kategorije v 1. skupino, podskupino b), 
П. kategorije: Martin P o h e r, Ivan Z o r e č , Maks 
H u b a l e k in Fortunat K i n k; iz 2. skupine, pod
skupine b), II. kategorije v 2. skupino, podskupi
no a), П. kategorije: Peter M o z e 11 i g, Ivan K i -
t a k , Fran R o z m a n , Jurij M e gig, Rafael 
O g r i n , Fran š i r c e l j in Karel 8 i r c e l j ; iz 
3. skupine П. kategorije v 2. skupino, podskupino b), 
П. kategorije: Alfonz K n e z , Janko M e d v e d , 
Mirko P i r e c, Fran G o r S e, Fran P a g o n, Karel 
S u b i e , Ignacij R a n z i n g e r in Pavel M a š i g; 
iz 2. skupine, III. kategorije, v 1. skupino Ш. kate
gorije: Ivan K u m e r, Martin S i v k a, Martin 
P e r m e in Janko L e n š č a k ; 

pri delavnici državnih železnic v Mariboru: iz 
3. ekupine П. kategorije v 2. skupino, podskupino b), 
H. kategorije: Ožbalt A r n u S. 

Ukaz Njegovega Veliganstva kralja z dne 81. ja
nuarja 1928.: Premeščen je po službeni potrebi na 
postajo v Trbovljah za premikalnega nadziratelja v 
1. skupini Ш. kategorije Alojzij T r e 1 e c, dosedanji 
uradnik v isti skupini iste kategorije in premikalni 
nadziratelj na postaji v Čakovcu. 

Številka 36 z dne 16. februarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. fe

bruarja 1928.: Odlikovana je ob proslavi 60. rojst
nega dne z redom sv. Save Ш. vrste Franja T a v -
č a r , podpredsednica narodne ženske zveze kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev, v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 5. fe
bruarja 1928.: Odlikovana je z. redom sv. Save 
V. vrete Jerica Z e m l j a n , učiteljica in nadzornica 
dvora na Bledu. 

Ukaz Njegovega Veliganstva kralja z dne 26. ja
nuarja 1928.: Postavljen je na tehnični fakulteti 
univerze v Ljubljani za izrednega profesorja za 
elemente elektrotehnike' s pravicami uradnika! 

3. skupine. I. kategorije Marij O s a n a, načelnik 
ministrstva za pošto in telegraf, uradnik v 8. sku
pini I. kategorije. • 

Številka 37 z dne 17. februarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja -L dne 3. ja

nuarja 1928.: Pomaknjeni so iz 3. skupine П. kate
gorije v 2. skupino IL kategorije višji davčni upra
vitelji; Rihard B o l t a v z e r pri davčnem uradu v 
Ljubljani (za okolico), Fran č e b u 1 j pri davčnem 
uradu v Radovljici, Alojzij K l o f u t a r pri davč
nem uradu v Brežicah, Fran L u n d e r pri davčnem 
uradu v Ljubljani (za okolico), Fcrdo K o c u v a n 
pri davčnem okrajnem oblastvu v Mariboru, Fran 
S t a r i n pri davčni administraciji v Ljubljani, Emil 
P1 e s k o v i č pri davčnem uradu v Laškem, Valen
tin N o v a k pri davčnem uradu v ' Metliki, Oton 

| S t e p i č pri davčnem uradu v Šmarju pri Jelšah, 
Rudolf B i n t e r pri davčnem uradu v Ljubljani (za 
mesto), Jožef P i c h i e r pri davčnem uradu*v Slo
venski Bistrici, Iv%| V o d 1 a k pri davčnem uradu 
pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, Aleksander 
G o 1 j a pri davčnem uradu v Ljubljani (za okolico), 
Fran V a l en t i îWï tS pri davčnem uradu v Celju, 
Anton D o b'r a v c pri davčnem uradu v Kozjem, 
Lovro K u h a r i c pri davčnem uradu v Ljutomeru, 
Fran G a l a pri davčnem uradu v Krškem, Ivan 
H o č e v a r pri davčnem okrajnem oblastvu v Ljub
ljani, Josip T a j n i k pri davčnem uradu v Kranju 
in Karel Š i š k a pri davgnem uradu v Ljubljani (za 
okolico). 

Odlok predsednika ministrskega, sveta, ministra 
za notranje posle, z dne 17. decembra 1927.: Po
stavljena sta za političnoupravna uradnika v 7. sku
pini I. kategorije političnoupravna uradnika: Leo
pold A j 1 e c pri sreskem poglavarju v Slovenj-
gradcu in Jakob P o č k a j pri sreskem poglavarju 
v Dolnji Lendavi. 

Objavi generalnega inspektorata minietrstva za 
finance z dne 14. in 26. decembra 1927.: Z valutami 
smeta poslovati: 1.) « M e r k u r » - banka Herzog, 
Schön i dr., k. d. v Zagrebu; 2.) Anton F. C e t i n i 6 
v Bl4tu na Korčuli. 

Številka 38 z dne 18. februarja 1928.: 
Odlok predsednika ministrskega sveta, ministra 

za notranje posle z dne 24. januarja 1928.: Postavljen 
je za policijskega nadzornika, v 4. skupini П. kate
gorije pri glavnem odseku državnega redarstva v 

I Splitu Nikola Josip B' u t k o v i 6, revirni nadzornik 
državne varnostne straže v*«is.ti skupini iste kate
gorije pri policijski direkciji v Ljubljani. 

Odloka predsednika ministrskega sveta, ministra 
za notranje posle z dne 17. decembra 1927.: Pomak
njena sta iz 8. skupine Ш. kategorije v 2. skupino 
III. kategorije arhivska uradnika: Milan F e r j a n 
pri sreskem poglavarju v Slovenjgradcu in Jakob 
K u h a r pri policijski direkciji v Ljubljani. 

Številka 39 z dne 20. februarja 1928.: 
Odlok predsednika ministrskega sveta, ministra 

za notranje posle, z dne 29. decembra 1927.: Odpu
ščen je iz državne službe po členu 234. uradniškega 
zakona Fran K a s t e 1 e c, pripravnik v 5. skupini 
П. kategorije pri velikem županu mariborske oblasti 
v Mariboru. 

Objava ministrstva za socialno politiko, oddelka 
za zaščito delavcev, z dne 2. februarja 1928.: Po
stavljen je z odlokom ministra za socialno politiko 
z dne 24. januarja 1928. za predsednika upravnemu 
odboru javne borze dela v Ljubljani Pero P o p o 
v i č, sreski poglavar v Ljubljani. 

Številka 40 z dne 21. februarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 7. fe

bruarja 1928.: Pomaknjeni so iz 2. skupine Ш. ka
tegorije v 1. skupino Ш. kategorije arhivski urad
niki Alojzij P o d b u k o v š e k in Ivan G o m b a g 
pri velikem županu v Mariboru, Fran J a k i pri sre
skem poglavarju v Mariboru, levi breg, in Rudolf 
M i s 1 e j pri policijski direkciji v Ljubljani 

Številka 41 z dne 22. februarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. ja

guarja 1928.: Odfikpvani so: 
z redom Belegaorla V. vi'ste: Engelbert G a n g 1, 

oblastni šolski nadzornik v Ljubljani; 
z redom sv. Save IV. vrste: Josip B r i n a r , di

rektor meščanske šole v Celju; Fortunat L u ž ar , 
oblastni, šolski nadzornik v p. v Ljubljani; Fran 
G a b r š e k, oblastni šolski nadzornik v p. v Ljub
ljani; 

z redom sv. Save V. vrste: Andrej S k u l j , šol
ski nadzornik v Ljubljani; Anton P o r e k a r, šolski 
upravitelj v p. na Humu, mariborska oblast; Valen
tin P u l k o, sreski šolski nadzornik v p. v Gornjem 
gradu; Ivan G1 i n S e k, spiski upravitelj v Rogaški 
Slatini; Ivan Z o 11 e r, šolski upravitelj v p. na Go-
œuskem; Karel M a v r i c , šolski upravitelj v Gor
nji Radgoni; Domicijan S e r a j n i k , šolski upravi
telj v Konjicah; Miloš L e v s t i k , učitelj v p. v 
Celju; Marija S a d a r - K l e i n m a y r , šolska upra
viteljica v Ljubljani; Maks H o č e v a r , direktor 
meščanske šole v Ljubljani; Radoslav K n a f 1 i č, 
šolski upravitelj v p. v Radvanju; Tomo K u r b u s, 
šolski upravitelj v p. v Rogaški Slatini; Fran 
K r a n j c, učitelj v p. v Celju; Fran B r i n a r , šol
ski upravitelj v p. v Gotovljah, mariborska oblast; 
Hinko S c h e l l , oblastni šolski nadzornik v p. v 
Konjicah; Ana L e b a r, učiteljica v Ljubljani; Aloj
zij N o v a k , direktor meščanske šole v Ljubljani; 
Kornelij I g l i c , šolski upravitelj pri Sv. Trojici^ 
ljubljanska oblast; Ivan B e n e d i c i č, šoleki upra
vitelj na Mirni, ljubljanska oblast; Miroslav P r e t 
n a r , sreski šolski nadzornik v Ljubljani; Ferdo 
J u v a n e c , šolski ravnatelj v p. v Ljubljani; Da
vorin M a t k o, šolski upravitelj v Novem mestu; 
Avgust P i r e , šolski nadzornik v Ljubljani. 

Uredbe osrednje vlade. 

55. 
Na podstavi člena 24. uredbe o zatiranju nalez

ljivih bolezni H. br. 41.008 z dne 27. septembra 
1927. in člena 189. finančnega zakona za leto 1927./ 
/1928. predpisujem ta-le 

..A;... • • ^ I ž i M ^ ^ ' '-- * 
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Pravilnik 
o desinfektorski službi.* | 

Clen 1. ! 

Vsi srezi, odnosno vsa mosta, morajo postaviti j 
v hreme svojih proračunov za vsakih 30.000 prebi- i 
valcev najmanj po enega dcsinfektorja. I 

Clen 2. 

Srezi. mesta in občine, ki imajo manjše število 
prebivalcev, a imajo samoupravne ali državno ali 
sreske zdravnike, morajo prav tako postaviti vsaj 
enegra desinfektorja. 

Clen 3. 

Dokler se ne ustanove v srezih sreske samo
uprave, morajo določiti oblastne samouprave po 
členu 1ST. finančnega zakona v svojih proračunih 
potrebne vsote za desinfektorje. 

Clen 4. 

V vseh teh administrativnih edinicah se mora 
ustanoviti pod upravo in nadzorstvom sreskega ali 
mestnega zdravnika desinfekcijska kolona, ki je 
sestavljena: 

a) iz potrebnega števila desinfektorjev: 
b) iz potrebnega števila aparatov za desinfekcijo 

s paro in kemijskimi sredstvi ali v večjih mestih iz 
parnega zavoda, opremljenega z vsemi potrebnimi 
aparati in s kopalnico; 

c) Iz potrebnih količin razkužil in ostalega ma
teriala. 

Clon ó. 
Kolone za desinfekcijo imajo te-le naloge: 
a) opravljajo po navodilih in pod nadzorstvom 

pristojnega zdravnika v zmislu navodil o desinfek-
ciji, desinsekciji in deratizaciji vse vrste teh po
slov, da zatirajo nalezljive bolezni, kadar se po
javijo, ali da jih odvračajo; 

•b) vrše vsak dan tekočo desinfekcijo na stano-
valisču ob nalezljivih boleznih, ki se morajo pri
javiti, v vsakem posameznem nastopivšem primeru, 
zlasti pa zoper trebušni tifuz, grižo, škrlatinko, difte
rijo, maleus, koze; 

c) posečajo periodično vse domove, kjer se je 
pojavila odprta tuberkuloza, dajo po zdravnikovih 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 15. februarji 1928., št.S5/VIII. 

naročilih navodila in razkužila, ter nadzirajo .iz
vajanje desinfekcijo; 

č) izvTŠe, če se pojavi pegavica ali povratna 
mrzlica, desinfekcijo stanovanja in domačinov, po 
potrebi pa tudi drugih prebivalcev dotične občine; 

d) zahajajo, če se pojavijo nalezljive bolezni v 
srezu, po naročilu sreskega zdravnika ali pristoj
nega higienskega zavoda v okužene kraje, dajo do
mačinom navodila in sredstva za izvrševanje dez
infekcije mod boleznijo in vodijo nadzorstvo, da se 
izvajajo vse odredbe, kakor je treba; 

e) ostanejo, če se pojavijo nalezljive bolezni v 
epidemični obliki, v okuženem kraju ter opravljajo 
sami vsakodnevno desinfekcijo v okuženih hišah; 

f) izvTŠe, če okuženi bolniki ozdravijo, umro ali 
se prepeljejo v bolnico, dokončno desinfekcijo sta
novanj, v katerih so bivali ti bolniki; 

g) vrše po potrebi in naročilu sreskega zdravnika 
občasne desinfekcije sol, bolnic, hotelov in vseh 
javnih naprav, kjer se zbirajo in sestajajo večje 
množine prebivalstva; 

h) zahajajo, ko posečajo sela zaradi desinfekcije, 
tudi v ostale domove, se obveščajo, ali je v njih kaj 
okuženih bolnikov, ter podajajo o tem poročila pri
stojnemu zdravniku; 

i) opravljajo v zvezi s preiskovanjem in zatira
njem nalezljivih bolezni tudi ostale posle, ki se jim 
odrede, in sicer po navodilih pristojnega zdravnika 
ali higienskega zavoda; 

j) vodijo o vsem svojem delovanju in o porabi 
materiala dnevnik delovanja ter podajajo o tem 
mesečna poročila. 

Clen 6. 

Ce ima- kolona več desinfektorjev, imenuje 
zdravnik enega izmed njih za starejšino, ki mora 
skrbeti za to, da opravlja kolona vse svoje posle 
točno in pravočasno in da podaja vsa poročila tako, 
kakor se zahteva s tem pravilnikom. 

Clen 7. 

Desinfekcijska kolona je podrejena sreskemu ali 
mestnemu zdravniku, če ni posebnega samouprav-

! nega ali državnega higienskega zavoda, ki skrbi za 
j zatiranje nalezljivih bolezni. V tem drugem primeru 
i so deeinfektorji podrejeni higienskemu zavodu. 
i 

Clen 8. 
Za desinfektorje se smejo postavljati samo osebe, 

ki imajo poleg najpotrebnejše Stilske izobrazbe in 

Letnik X. 
zadostne pismenosti izpričevalo o desinfektorski Soli, 
dovršeni v enem izmed higienskih zavodov v naži 
državi. Desinfektorje postavlja ono pristojno ob
lastno ali sresko samoupravno oblastvo, iz čigar 
proračuna dobivajo prejemke, ko se je prepričalo po 
higienskih zavodih, da imajo prosilci najpotrebnejšo 
kvalifikacijo. 

Clen 9. 

Ali ima prosilec kvalifikacijo za desinfektorja 
po tem pravilniku, odloči na podstavi predloženih 
izpričeval in potrdil pristojni higienski zavod. Zoper 
odločbo zavoda je dopustna pritožba na ministrstvo 
za narodno zdravje, čigar odločba je odločilna. 

Clen 10. 

Desinfektor ima pravico do prejemkov po čle
nu 189. finančnega zakona za leto 1927./1928. Te 
prejemke morajo postavljati v svoje proračun© vsa 
ona samoupravna oblastva, ki morajo imeti des
infektorja. 

Clen 11. 

Pri higienskih zavodih v Beogradu, Zagrebu, 
Sarajevu, Ljubljani in Skoplju naj se otvarjajo ob
časni tečaji za desinfektorje, ki trajajo leto dni. 

Vsa samoupravna oblastva, ki nimajo zadostnega 
števila desinfektorjev, morajo postavljati v svoje 
proračune vsote, potrebne za vzdrževanje svojih šti
pendistov. 

O tem morajo obvestiti samoupravna oblastva 
vsako leto pristojno higienske zavode v svojem oko
lišu, d a je mogoče prirediti tečaje. 

Clen 12. 

Vsaka desinfektorska kolona mora biti oprem
ljena s temi potrebščinami: 

za vsakega desinfektorja z dvema platnenima 
plaščema in z eno obleko za izvrševanje desinfek
cije ob pegavici z eno obleko, ki se mora na vseh 
straneh zapenjati, z enim parom gumenih škornjev 
in gumenih rokavic, nadalje z zadostnim številom 
ščetk za umivanje rok, ščetk za drgnjenje tal, ščetk 
za beljenje z apnom, z dvema čopičema za vodo, 
z dvema britvama, s strojem za striženje, z eno 
mizarsko metrsko mero, z menzurami za določanje 
tekočin in s tehtnico do 10 kg, s škarjami, noži, z 
zadostnim številom brisač, z nekoliko rjuhami, mi
lom in razkužili. 

Obrazec 1. D n e v n i k o d e l o v a n j u k o l o n e z a d e s i n f e k c i j o v 
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Člen 13. 
Izmed desmîekcijsluh sredstev morajo imeti ko-

ïone: 
sublimat v pastilah, 
formalin, 
lizoi, 
«odo za pranje perila, 
kalijev permanganat, 
ugašeno in sirovo apno. ' 
žveplo, 
črni karbol, 
drva. 
Ta sredstva morajo nabaviti samoupravna ob-

lastva v zadostnih količinah. 
Občinska oblastva morajo prav tako nabaviti iz-

vestne količine teh sredstev za potrebe občine. 
Vsa ta sredstva morajo biti dobro pripravljena 

ter se morajo hraniti na ustreznem kraju, da se ne 
pokvarijo. 

Člen 14. 
Potni stroški desinfektorjev obremenjajo račun 

srezov, v katerih delujejo, če pa odrede potovanje 
higienski zavodi, obremenjajo račun zavoda, ki je 
odredil deeinfekcijo. 

Ölen 15. 
Vsi pristojni zdravniki, morajo podajati vsake tri 

mesece pristojnemu higienskemu zavodu poročila o 
desinfekciji po priloženem obrazcu najkesnejé do 
10. dne četrtega meseca. 

Člen 16. 
Sreski m mestni zdravniki morajo paziti na ne-

prikornost desinfekcijskih aparatov. Higienski za
vodi morajo organizirati preizkušanje.aparatov glede 
pravilnega funkcioniranja, kar se mora izvršiti vsaj 
enkrat na leto, sicer pa vselej, kadar nastane dvom 
o pravilnosti. 

Ölen 17. 
Kontrolo nad delovanjem desinfekoijskih kolon 

in celokupnega osebja in aparatov više v imenu 
ministrstva za narodno zdravje higienski zavodi, 
domovi za narodno zdravje ali druge naprave, ki 
jih šefi higienskih zavodov pooblaste za to. Higien
ski zavodi predpišejo z raspisom, kako in kdaj se 
opravljaj ta kontrola. 

Ölen 18. 
Ï5a' pravilnik služi zà podstavo desinfekcìjskemu 

delovanju v vsej državi. Na njega podstavi smejo 
oblastne skupščine predpisovati evoje pravilnike. 

Ölen 19. 
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga minister aa 

narodno zdravje podpiše in ko se razglasi v «Služ
benih Novinah». S tem dnem izgube veljavo vsi 
prejšnji pravilniki. 

V B e o g r a d u , dne 4. februarja 1938.; 
H. br. 3437. 

Namestnik ministra za narodno zdravje, 
minister za agrarno reformo: 

dr. Andrîé s. r. 

5 6 . 
Pojasnilo o uvoznem ocarinjanju pre
čiščenega in nepretiSčenega parafina."1 

Na sproženo vprašanje, kateri parafin naj se 
smatra za prečiščenega iz tar. št. 183. uvozne tarife 
v predlogu zakona o obči carinski tarifi in kateri 
za neprečiščenega iz tar. št. 173. uvozne tarife v 
predlogu zakona o obči carinski tarifi, dajem cari
narnicam na podstavi člena 28. v predlogu zakona 
o obči carinski tarifi po zaslišanju carinskega sveta 
to-le pojasnilo: 

Za parafin vobče se smatrajo vsi proizvodi rud
ninskih olj, dobljeni z destilacijo sirove nafte, ka
trana rjavega premoga ali parafinovega skrilavca, 
ki imajo pri navadni' temperaturi čvrstoto masla, 
vazelina aH pa trdo čvrstoto in katerih strdišče je 
po Pohlovi metodi preko 34° C; oni, katerih strđišče 
je izpod vštetih 34° C, pa se morajo ocarinjati kot 
rudninska olja po tar. št. 177., točki 4., uvozne ca
rinske tarife. 

Od tega se izvzemajo parafinovi proizvodi, ome
njeni v tar. št. 190. uvozne tarife v predlogu zakona 
o obči carinski tarifi, katerih prednost je polegi 
maslaste ali vazelinske čvrstoto enovita določena 
barva: bela, rumenkasta, rumena ali zelenkasta, ni-

* «Službene. Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 8. februarja 1928., št. 29/VH. 

kakor pa ne nedoločena barva,, ikakor ramenozelene, 
vunienorjave ali zamazane kombinacije teh barv. 

Ali naj se ocarSnja parafin kot prečiščen ali ne
pročišćen, to fie ravna po strdišču olja, dobljenega 
iz parafina s procesom znojenja. Vsak oni parafin, 
pri katorem dà 15 % olja, dobljenih iz 100 gramov 
s postopnim skrbnim ogrevanjem, po Pohlu strdišče 
izpod vštetih 34° C, so smatra za neprečiščenega; č? 
pa je strdišče preko 34° C, so smatra parafin za pre
čiščenega. 

Parafin se preizkuša tako-Je: 
Parafin so raztopi, dobro premeša, potem se od

tehta 100 gramov v pločevinasto posodo, da se v 
njej strdi; Tako se dobi prga, ki se dene v ploče
vinaste posode v notranji del viskozimetra. Aparat 
se z majhnim plamenom polagoma ogreva, dokler 
ne začne olje kapljati. Temperatura se vzdržuje med 
kapljanjem stalna., po končanem kapljanju) pa so 
dvigne za eno stopinjo, nato se postopno zvišuje, 
dokler se ne nakaplja v posodo, ki je pod aparatom 
in ki se je prej tarirala, 15%. teže stehtanega para
fina. Tako dobljenemu olju so določi strdiščo po 
Pohlu. Strđišče po Pohlovi metodi se določi tako-le: 
V raztopljeno maso dobljenega olja, ki je ogTeta na 
60° C do 70° C, se vtakne toplomer s krogličastim 
živosrebrnim rezervoarjem in ko se potegne iz mase, 
so ohlaja z neprestanim vihtenjem v poševni legi, 
dokler se kaplja, ki je na živosrebrnem rezervoarju, 
ne strdi. Ona temperatura, pri kateri se kaplja olja 
na živosrebrnem rezervoarju strdi in se začne sukati 
s termometrom vred, je strdišče. 

Popis aparata: Viskozimeter je sestavljen iz po
sode A s pokrovom. Na dnu posode A, ki se stožča-
sto zožuje v odprtino (e), skozi katero se zajemi 
kapljajoče olje, je rešetka (a), ki se da po potrebi 
sneti. Na to rešetko so položi strjena parafinova 
prga. S toplomerom ti se meri temperatura posode. 
Posoda A je v drugi posodi B, ki je napolnjena z 
vodo. Temperatura vode se meri s toplomerom U 
ter se lahko regulira z mešalnico (b) in tudi odvaja 
skozi pipo P. Aparat stoji na trinožcu in so ogreva 
z okroglim plamenom' d, ki je na trinožcu ter se da 
zniževati in dvigali (Glej priloženo sliko.) 

Zaradi preizkušanja naj jemljejo carinarnice pra^ 
vilno oznamenovane ogledke prijavljenega nepre
čiščenega parafina v prgah po najmanj 200 gramov 
ter naj jih pošiljajo pristojnemu kemijskemu labora
toriju, ki ugotovi točnost prijave po zgoraj raz
loženi metodi. 

V B e o g r a d u , dne 8. februarja 1928.; 
C. br. 5240. 

Namestnik ministra za finance, 
minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Spano s. r. 

5 7 . 
Razpis ministra pravde 

z dne 13. februarja 1928., 5L 8689, 
glede tolmačenja nkaza Njegovega Veli
čanstva kralja o obli pomilostitvi z dne 

19. januarja 1928., i t 3672.* 

Na več vprašanj nekaterih prvostopnih (okraj
nih, kotarskih) sodišč kakor tudi kaznilniških uprav 
v pravnem območju izven Srbije in Črne gore o pra
vilnem tolmačenju poedinih točk ukaza Njegovega 
Veličanstva kralja o obči pomilostitvi z dne 19. ja
nuarja 1928., št. 8672, dajem na podstavi poobla
stitve po točki Vn. tega ukaza naslednja pojasnila: 

K točki I. 
V vseh primerih, kjer so civilna sodišča glede na 

stek kaznivega dejanja, ki je pomiloščeno, z drugim 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 21. februarja 1928., št.40/TX. — 
Ukaz glej v Uradnem listu z dne 80. januarja 1928., 
št. 94/10. , 

kaznivim dejanjem, ki ni pomiloščeno, pravno-
veljavno izrekla eno kazen za uporabo tega ukaza, 
je odločilno najtežje dejanje, in to je ono, zaradi 
katerega se je odmerila kazen po določilih §§ 34. 
in 35. g'leđe na § 267. kazenskega zakona (na oaem-
lju Hrvatske in SJavonije, Slovenije in Dalmacije; 
§§ 65. in 66. kazenskega zakona na ozemlju Bosne 
in Hercegovine; § 95. kazenskega zakona na ozem
lju Vojvodine). 

Izjema točke L v omenjenem ukazu, se ne nanaša, 
na; §§ 419., 463.. 502., 506. in 525. kazenskega, za
kona za Hrvatsko in Slavonijo, Slovenijo in Dalma
cijo, ker ne spadajo medsebojna grda ravnanja и 
zakonci, tatvine in poneverbe med zakonci in v bliž
njem sorodništvu, prešuštvo, osramotitev z obetom * 
ženitve kakor tudi prekršitve nravnosti v rodbini 
med uvredo v ožjem zmislu in tudi ne med klevete, 
nego so uvrščene y prestopke ali pregreške zoper 
telesno varnost, zoper varnost lastnine, odnosno 
zoper javno nravnost (X., XI., odnosno ХШ. po
glavje kazenskega zakona z dne 27. maja 1852. za 
Hrvatsko in Slavonijo.) 

K točki П., 5.). 
Petletni čas se šteje od dne, ko je postala iz

rečena sodba izvršna, ne pa od dne, ko je bila kazen 
prestana ali odpuščena. 

K točki H., 6.). 
Izvzete so vse one osebe, ki so jih civilna so

dišča že pogojno obsodila, ne glede na to, ali je čas 
trajanja pogojne sodbe potekel ali ne. 

K točki H., 5.) in 6.). 
V sodbi je redno navedeno, ali je kdo že kazno

van ali pa je na pogojnem odpustu; kjer pa obstoji 
dvom, mora sodišče sâmo uradoma pribaviti vse po
trebne podatke in potem uporabiti ukaz. Seveda 
mora stranka, ki zahteva uporabo ukaza in predloži 
potrdilo, trpeti stroške, ki so združeni z določili za
kona o taksah. 

K točki H., 7.). 
Od pomilostitve po tej točki so izvzete osebe, ki 

do bile obsojene po gozdnih zakonih, odnosno po za-
konskia naredbah, ki se nanašajo na kazniva dejanja 
glede gozdov. Ta izjema se mora uporabiti na vse 
tako zvane gozdne kvare (kazniva dejanja zoper 
varnost gozdne lastnine), najsi so kvalificirane kot 
prestopki, pregreški ali hudodelstva in sojene po 
kazenskem zakonu. 

K točki Ш. 
Ta točka obseza vojaškosodne obsojence, če pre

stajajo kazen v civilnih kaznilnicah ali zaporih; 
toda glede na točko IV. tega ukaza se mora upo
rabiti delna pomilostitev na vse sodbe, izrečene do 
dne tega ukaza, in, če niso postale izvršne, čim, po
stanejo izvršne, torej tudi pri vojaškosodnih ob
sojencih, če se pošljejo na prestajanje kazni v zapore 
civilnih sodišč ali v kaznilnice. 

Od delne pomilostitve po točki Ш. tega ukaza 
se izvzemajo osebe, obsojene zaradi dejanj, ki so 
navedena taksativno, in ker se tukaj ne omenjajo 
tudi one osebe, ki so izvzete od pomilostitve po 
točki IL, 2.) in 3.), je jasno, da te osebe niso izvzete 
od delne pomilostitve po točki Ш. 

Točki П. in Ш. navajata posebne izjeme od po
milostitve po dotičnih točkah, točka VI. pa navaja 
obče izjeme od pomilostitve po vseh točkah tega 
ukaza. 

Ad HL, 1.). Kazenski zakon ne smatra, hudodel
stva detomora za posebno hudodelstvo; vendar pa 
ga smatra za posebno vrsto umora, za katero je 
glede na izredni položaj materin zapretena manj 
stroga kazen. Tudi kazenski zakon na ozemlju Srbije 
govori v XV. poglavju, § 164., o usmrtitvi otrok za 
razliko od § 165., podobno v XV. poglavju; prav 
tako govori § 139. hrvatskega (avstrijskega) kazen
skega zakona o detomoru za razliko od § 134. ka
zenskega zakona kakor tuđi govori § 284. kazen
skega zakona za Vojvodino o đetomoru za razliko 
od § 278. istega zakona; tako obseza tudi kazenski 
zakon za Bosno in Hercegovino določilo v § 214. 
za hudodelstvo detomora za razliko od § 209. kazen
skega zakona. Ker imajo kazenski "zakoni v vseh 
pravnih območjih naše države hudodelstvo detomora 
zâ delikt posebne vrste in ga kaznujejo mileje, ni 
razloga, da bi bilo to kaznivo dejanje izvzeto od 
delne pomilostitve po točki Ш., 1.). Potemtakem se 
mora uporabiti omenjeni ukaz na detomor, kolikor 
so dani za uporabo tudi ostali pogoji. 

Po isti točki so izvzeta kazniva dejanja umora, 
najsi so bila izvršena ali polzkušena, bodisi da so 
bile dotične-osebe obsojene kot storilci, bodisi kot 
deležniki, torej tudi poizkušena zavedba k hudodel
stvu umora (§ 188. hrvatskega kazenskega zakona). 

лЉЉ:... i.&Ln&id 



1 9 . 1 2 4 Letnik X. 

Ad Ш., 4.). Po tej točki so izvzete od uporabe 
ukaza osebe, ki so bile obsojene na smrtno kazen, pa 
jim je bila ta kazen po Najvišji milosti odpuščena 
in izpremenjena v kazen na izgubo svobode: torej 
spadajo tudi osebe, k i so bile obsojene na smrtno 
kazen, pa jim je Narodno veće v Zagrebu odpustilo 
smrtno kazen, pod to izjemo, ker je Narodno veće v 
tem času nadomeščalo vrhovno državno oblastvo. 

K točki IV. 
Odredbe točk L, li. in III. tega ukaza se morajo 

uporabiti na vse sodbe, izrečene do dne tega ukaza 
z dne 19. januarja 1928.. najsi niso postale izvršne. 
in sicer čim postanejo izvršne. 

Uporaba tega ukaza se tiče samo kazni na iz
gubo svobode, dočim niso obsežene denarne kazni 
niti takrat, kadar je kazen na izgubo svobode iz
rečena kot nadomestna kazen (kadar se izpremeni 
denarna kazen, globa, ob neizterljivosti v kazen na 
izgubo svobode), tako da se ta ukaz ne uporablja 
na takó nadomestno izrečena kazen na izgubo 
svobode. 

V B e o g r a d u. dne 13. februarja 1928.; št. 8689. 

Minister pravde: 
dr. D. M. Subotić s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

O. br. 874. 

Poziv vsem delniškim družbam s sedežem 
v ljubljanski oblasti. 

Delniške družbe s sedežem v ljubljanski oblasti 
se pozivljejo. naj predlože podpisanemu nadzorstve
nemu oblastvu v 1 4 d n e h, ko se je po statutarnem 
določilu vršil redni občni zbor za minulo poslovno 
leto, računski zaključek (bilanco in račun izgube in 
dobička) kakor tudi po družbenem vodstvu overov
ljen prepis zapisnika o občnem zboru, ki je odobril 
letne račune. 

Računski zaključek morajo objaviti družbe z 
dcln^ko glavnico, večjo od 1,000.000 Din, v «Urad
nem listu ljubljanske in mariborske oblasti» in tudi 
v «Službenih Novinah» v Beogradu: v dotični objavi 
je treba navesti višino in izplačilo dividende. 

V L j u b l j a n i , dne 17. februarja 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

L. br. 231. 

Izprememba v seznamku zdravnikov. 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
Dr. Peter K o š e n i n a. okrožni zdravnik v p. v 

Ljubljani, je bil izbrisan iz imenika zdravniške zbor
nice za Slovenijo, ker je dne 14. februarja 1928. 
umrl. 

V L j u b l j a n i , dne 21. februarja 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 

dr. Mayer s. r. 

Vet. br. 163. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

o d dne 1 3 . d o dne 19 . f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 

O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Artiče (Artiče in Zgornji Obrez po 1 dvo
rec, Dolenja vas 2 dvorca). Ljubljana, mesto: Ljub
ljana, mesto 1 dvorec. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Kočevje: Dolenja vas (Dolenja vas 1 dvorec), 
Videm (Zdenska vas 1 dvorec). Ljubljana, okolica: 
Borovnica (Borovnica 1 dvorec). Radovljica: Radov
ljica (Radovljica 1 dvorec). 

V L j u b l j a n i , dne 22. februarja 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
oblastni veterinarski referent Paulin s. r. 

L. št. 6/3. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

o d dne 1 . d o dne 7 . f e b r n a r j a 1 9 2 8 . 

S r e z I* 2 £ 
•o — 

n > E СЛ o 

o ^ 

Skupina tifuznlh bolezni. 

Celje . . . . . 
Konjice . . . . . 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto . 
Prelog 
Prevalje . . . . 
Ptuj 
Slovcnjgradec 

Skupaj 

Griža. -
Maribor, mesto . . I 
Prevalje . . . . . | 2 

Dyeenterla. 

I ! I i I 
Skupaj 1 2 ! 

Skrlatlnka, — Scarlatina. 
Celje . . . 

j Celje, mesto 
Čakovec . . 
Dolnja Lendava. 

j Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Ptuj, mesto . . . 

Skupaj . 16 4 I 1 16 

Ošpice. — Morbilli 
Ljutomer j 4 
Maribor, mesto . . | 1 

Skupaj . 1 

Davlca. — Dlphterla et Croup. 
Celje, mesto . . 
Dolnja Lendava. 
Gornji grad . . 
Maribor, mesto . 
Murska Sobota . 
Prevalje . . . . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj . | 15 

1 

8 

Sen. 
Celje 
Gornji grad . . . 
Konjice 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Ptuj, mesto . . . 
Slovenjgradec . . 

Skupaj . 

Erysipelas. 
2 

13 

10 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 

1 

2 

2 

i 
j 

3 

3 
1 
2 
1 
1 
1 

i 
10 

Razglasi sodišč in sodnih oblasiev. 
S 15/27—47. 417 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Peter P o d o b n i k , krojač v 

Gorenji vasi nad Škofjo Loko. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 15/27—3 o prezadolženčevi imovini, je po § 139. 
k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek Ш., 

•dne 11. februarja 1928. 

S 29/27—20. 418 

Krčevita odrevenelost — Tetanus. 
Ptuj | l | . i i I • ! • 

V M a r i b o r u , dne 16. februarja 1928.J 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r 

Vet. br. 51/9. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 2 0 . f e b r u a r j a 1928 . 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena, z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

S v i n j s k a k u g a . 

Maribor, desni breg: Lobnica (Lobnica 1 dvorec), 
Račje, (Račje 1 dvorec). Maribor, levi breg: Kam-
nica (Kamnica 1 dvorec). P t u j : Središče (Središče 
5 dvorcev). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Dolnja Lendava: Dolnja Lendava (Dolnja Len
dava 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 20. februarja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Roman G o l e b i o w s k i v Ljub

ljani, Stari t rg št. 19. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 29/27—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 166., 
odstavku 2., k. r. odpravljen, ker ni kritja za stro
ške postopanja. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek Ш., 

dne 11. februarja 1928. 

S 4/27—53. 419 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Alojzij S m o l e , trgovec v 

Šmarju-Sapu. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 4/27—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 157. 
k. r. odpravljen, ker se je sklenila prisilna porav
nava. ' 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek Ш., 

dne 13. februarja 1928. 

S 21/25—73. 446 

Oklic 
V konkurzu Josipine K 1. e m e n č i č e v e, trgov

ke na Rečici, se določa narok za razpravo in za skle
panje o prisilni poravnavi, ki jo predlaga prezadol-
ženka, na dan 2 1 . m a r c a 1 9 2 8. ob devetih pri 
tem sodišču v sobi št. 26. 

Predloge za prisilno poravnavo je moči vpogle-
dati pri konkurznem komisarju. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek L, 
dne 21. februarja 1928. 

C 65/28—1. 439 

Oklic. 
Martin Bučar, posestnik na Griču št. 3 pri Ko

stanjevici, je vložil zoper Antona L e v a k a, po-
sestnikovega sina v Artičah, tožbo zaradi 3600 Din. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
1 6 . m a r c a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 11. 
Ker je sedanje bivališče Antona Levaka neznano, 

se mu postavlja za skrbnika Jože Levak, posestnik 
v Artičah št. 41. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 14. februarja 1928. 

C 43/28—1. 

Oklic 
375 

Vdova Marija Tropša, rojena Sovar, posestnica 
v Murskem Središču št. 25, ki jo zastopa dr. Makso 
Peterlin, notarski namestnik v Dolnji Lendavi, je 
vložila zoper Kato M i h o l i č e v o , rojeno Vugrin-
čevo (vdovo), iz Murskega Središča, sedaj neznanega 
bivališča, tožbo za priznanje lastnine zbog kupa 
zaradi 50 Din. 

Ustna sporna razprava se je določila n a dan 
1 7 . m a r c a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 
Ker je bivališče Kate Miholičeve neznano, se ji 

postavlja za skrbnika dr. Janko Pikuš, odvetnik v 
Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek IL, 

dne 12. februarja 1928. 

C 42/28—1. 376 

Oklic 
Franc Santak in Magdalena Šantak, rojena Slapši, 

posestnika v Dolnji Lendavi št. 251, ki ju zastopa 
dr. Makso Peterlin, notarski namestnik v Dolnji 
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Lendavi, eta vložila zoper Jožefa L e č k a in Verono 
F t i t o v o iz Vrališinca, sedaj neznanega bivališča, 
tožbo za priznanje lastnine zaradi priposestvovanja 
v vrednosti 3000 Din. 

Ustna sporna razprava se je določila na dan 
17. m a r c a 19 2 8. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 
Ker je bivališče obeh tožencev neznano, se jima 

postavlja za skrbnika dr. Janko Pikuš, odvetnik '• 
Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 13. februarja 1928. 

C 46/28—1. 

Oklic 
398 

Mihael Gerečer in Josip G-crcčer, posestnika pri 
Treh mlinih št, 10, ki ju zastopa dr. Armin Strasser, 
odvetnik v Dolnji Lendavi, sta vložila zoper drja. 
Hajoea Belo N a b r a n z k e g a (Nabranzky), od
vetnika v Lenti na Ogrskem, tožbo zaradi izdaje 
listine, sposobne za vknjižbo (sporni predmet 
250 Din). 

Ustna sporna razprava se je določila na dan 
17. m a r c a 1 9 2 8. 

«b devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 
Ker biva toženec v madžarski državi, s katero 

še ni urejena pravna pomoč, se mu postavlja za 
skrbnika dr. Janko Pikuš, odvetnik v Dolnji Len
davi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 16. februarja 1928. 

•C 48/28—1. 399 
Oklic 

Martin Sreš in Ivan Sreš, posestnika v Bratoncili 
št. 10, ki ju zastopa dr. Makso Peterlin, notarski 
namestnik v Dolnji Lendavi, eta vložila zoper Marijo 
S r e š e v o, rojeno Mlinaričevo, bivšo posestnico v 
Bratoncih, tožbo zaradi priznanja lastnine v' vred
nosti 1000 Din. 

Ustna sporna razprava se je določila na dan . 
17. m a r c a 1 9 2 8. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 2L 
Ker je toženka umrla, se postavlja njeni zapu

ščini za skrbnika dr. Janko Pikuš, odvetnik v Dolnji 
Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 16. februarja 1928. 

E 363/27—10. 

Oklic 
445 

Martinu M e n i č u iz Malega Pudloga št. 9 je 
-vročiti v izvršilni stvari drja. Janka Mencingerja, 
odvetnika v Krškem, zoper Martina Menica iz Ma
lega Pudloga št. 9 zaradi 7948 Din sklep z dne 18. fe
bruarja 1928., opr. št. E 363/27—10, s katerim so je 
dovolil pristop k prisilni dTažbi zemljišč: davčna 
občina Smednik, vi. št. 144, in davčna občina Ravno, 
vi. št. 319. 

Ker je sedanje bivališče Martina Menica neznano, 
se mu postavlja za skrbnika Janez Mežič v Malem 
Pudlogu št. 6. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 18. februarja 1928. 

396 C 158/27-4. 

Oklic 
Občinska javna bolnica v Krškem po finančni 

prokuraturi v Ljubljani je vložila zoper Franca R i -
b i č a , posestnika v Brezju, sedaj neznanega biva
lišča, tožbo zaradi 1510 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
6. m a r c a 1 9 2 8. 

•ob pol desetih pri tem sodišču v sobi št. 5. 
Ker je bivališče Franca Ribiča neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Drago Kolar, zasebnik v Sev
nici. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek II., 
dne 17. februarja 1928. 

E 843/27—20. 
Sklep. 

444 

Pri prisilni dražbi dne 17. februarja 1928. ni bilo 
nobene ponudbe. Zaradi tega se po § 151. L r. ustav
lja izvršba s prisilno dražbo zavezancevih nepremič
nin: zemljiška knjiga Pišece, vi. št. 122 in 255, ki je 
bila dovoljena s tukajšnjim sklepom z dne 6. okto

bra 1927., E 843/27—2, odnosno z dne 2. novembra 
1927., E 951/27—2. 

Pred potekom pol leta od dražbenega naroka se 
ponovna uvedba dražbenega postopanja ne more 
predlagati. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 17. februarja 1928. 

E 611/27—6. 305 
Dražbeni oklic 

Dne 1 6. ,m a r c a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Kleč, vi. št. 24 in 148, zemljiška 
knjiga Talčji vrh, vi. št. 295 in 574, in zemljiška 
knjiga Planina, vi. št. 134. 

Cenilna vrednost: 25.256 Din 48 p; vrednost pri-
teklin: 225 Din; najmanjši ponudek: 16.838 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na đražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 28. januarja 1928. 

E 620/27—14, E 679/27—6, E 572/27—13. 335 

Dražbeni oklic 
Pri podpisanem sodišču v sobi št. 3 bo dne 

17. m a r c a 1 9 2 8 . dražba nastopnih nepremičnin; 
1.) ob devetih: zemljiška knjiga Gotenica, vi. 

št. 18 in 168, cenilna vrednost 52.414 Din, najmanjši 
ponudek 34.942 Din 50 p; 

2.) ob desetih: zemljiška knjiga Stara cerkev, 
vi. št. 74 in 925, cenilna vrednost 57.908 Din, naj
manjši ponudek 33.400 Din; in 

3.) zemljiška knjiga Kočevska Reka, vi. št. 39, 
cenilna vrednost 22.828 Din, najmanjši ponudek 
14.219 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek IL, 
dne 7. februarja 1928. 

E 735/27—9, E 731/27—8, E 730/27—8. 336 

Dražbeni oklic. 
Pri podpisanem sodišču v sobi št. 3 bo dne 

16. m a r c a 1 9 2 8. dražba nastopnih nepremičnin: 
1.) ob devetih: zemljiška knjiga Bukova gora, vi. 

št. 42, cenilna vrednost 21.778 Din 10 p, najmanjši 
ponudek 14.394 Din; 

2.) ob desetih: zemljiška knjiga Mala gora, vL 
št. 205 in 212, cenilna vrednost 46.766 Din, naj
manjši ponudek 28.992 Din; in 

3.) ob enajstih: zemljiška knjiga Osilnica, za
vezani stranki lastne polovice vi. št. 193, 266 in 273, 
cenilna vrednost 4190 Din 65 p, najmanjši ponudek 
2793 Din 77 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na đražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II,, 
dne 7. februarja 1928. 

E 504/27. 326 

Dražbeni oklic 
Dne 15. m a r c a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Križe, vi. št. 213, 322 in 106. 

Cenilna vrednost: 18.135 Din 95 p; vrednost pri-
teklin: 550 Din; najmanjši ponudek: 12.458 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglaeiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 18. januarja 1928. 

E 5638/27. 381 
- Dražbeni oklic 

Dne 16. m a r c a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Sv. Petra predmestje, I. del, vi. 
št. 56, in sicer p o l o v i c e nepremičnine, sestoječe 
iz hiše na Vidovdanski cesti št. 7 z dvoriščem, kol-
nico in hlevom. 

Cenilna vrednost: 42.000 Din; najmanjši ponu
dek: 21.000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
natoit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 7. februarja 1928. 

E 4695/27—7. 395 
Dražbeni oklic 

Dne 13. m a r c a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastralno občino Stožice, vi. 
št. 567 (savski prod). 

Cenilna vrednost: 459 Din 50 p; najmanjši ponu
dek: 330 Din 34 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 8. februarja 1928. 

E 696/27. 332 
Dražbeni oklic 

Dnë 14. m a r c a 1 9 2 8 . ob pol devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Slaptinci, vi. št. 22 in 217. 

Cenilna vrednost: 177.198 Din; vrednost prite-
klin: 6000 Din; najmanjši ponudek: 122.132 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek II., 
dne 10. februarja 1928. 

E 683/28. 382 
Dražbeni oklic 

Dne 15. m a r c a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Ključarovci, vi. št. 157. 

Cenilna vrednost: 70.195 Din 20 p; najmanjši po
nudek: 35.296 Din 80 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, 
dne 14. februarja 1928. 

E 5930/27—15. 233 
Dražbeni oklic 

Dne 16. m a r c a l 9 2 8 . ob enajstih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
I. zemljiška knjiga Košaki, vi. št. 71, П. zemljiška 
knjiga Vodole, vi. št. 66, Ш. zemljiška knjiga Vosek, 
vi. št. 51, in IV. z-emljiška knjiga Ranca, vi. št. 86. 

Cenilna vrednost: ad L 169.083 Din 50 p, ad П. 
6652 Din, ad Ш. 194.080 Din 75 p in ad P7. 55.526 
Din 50 p; vrednost priteklin: ad I. 3415 Din, ad Ш. 
4645 Din in ad IV. 4000 Din (všteta v cenilni vred
nosti); najmanjši ponudek: ad I. 112.722 Din 32 p, 
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ad П. 4434 Din 68 p, ad Ш. 129.387 Din 20 p in 
ad IV. 37.017 Din 68 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v Škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 23. januarja 1928. 

E 7601/27- 293 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. m a r c a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Ranca, vi. št. 16. ( 

Cenima vrednost: 177.589 Din 60 p; vrednost pn-
teklin: 8175 Din; najmanjši ponudek: 123.776 Din 
40 p. . 

Pravice, H ne bi pripuScale dražbe, je oglasiti pri 
Bodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle ve« uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 28. januarja 1928. 

E 252/27—15. 389 

Dražbeni oklic. 
Dne 17. m a r c a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Trebelno, vi. št. 45, zemljiška 
knjiga Ornuška vas, vi. št. 302, 602 in 669, in zem
ljiška knjiga Staro Zabukovje, vi. št. 477. 
• Cenilna vrednost: 171.200 Din; vrednost prite-
klin: 17.000 Din; najmanjši ponudek: 125.466 Din 
66 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem патоки pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. џ , 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, 
dne 13. februarja 1928. 

343 Vpisi v trgovinski register. 
99. Sedež: Ljubljana. 

Besedilo firme: «Jugoreklam», družba z o. z. 
Obratni predmet: trgovinske informacije, anonce, 

plakatiranje in komisijska agentura. 
Družbena pogodba z dne 19. januarja 1928. 

• Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 5000 Din ter je v goto

vini popolnoma vplačana. 
Poslovodja: Josip Uran, trgovec in posestnik v 

Ljubljani, Mestni trg št. 11. 
Za zastopanje je upravičen poslovodja samo

stojno. 
Za družbo podpisuje poslovodja tako, da pri

stavlja njenemu napisanemu, natisnjenemu ali s 
štampiljko odtisnjenemu besedilu svojeročno svoje 
ime. 

L j u b l j a n a , dne 28. januarja 1928. 
100. Sedež: Ljubljana. 

Besedilo firme: Kranjska hranilnica. 
Obratni predmet: Kranjska hranilnica opravlja 

te-le posle: 
a) dovoljuje posojila ljubljanski oblasti, srezom, 

občinam in javnopravnim korporacijam v oblasti, ki 
imajo pravico, za svoje potrebščine pobirati doklade. 
Hranilnica sme tudi s cesijo prevzemati take ter
jatve (komunalna posojila); 

b) dovoljuje melioracijska posojila posamezni
kom in kolektivnim osebam v ljubljanski oblasti ter 
prevzema take terjatve s cesijo; 

c) dovoljuje posojila železnicam nižje vrste (lo
kalnim, vicinalnim, vlačilnim, električnim železni
cam, železnicam na žično vrv, tramvajem L dr.) v 
ljubljanski oblasti, prevzema terjatve, izvirajoče, iz 
takih posojil, s cesijo (železniška posojila) in tudi 
nabavlja obveznice morebitnih oblastnih železniških 
posoja bivše vojvodine Kranjske in ljubljanske ob
lasti, nadalje one prioritetne obveznice m delnice 

zasebnih podjetij, ki se tičejo železnic nižje vrste 
in katerih obrestovanje in poplačilo je zadostno za
varovano z garancijo države ali oblasti za donos; 

č) dovoljuje hipotekama posojila in prevzema 
take terjatve s cesijo; 

d) dovoljuje menična posojila in prevzema ter
jatve s cesijo; 

e) izdaja komunalne melioracijske in železniške 
zadolžnice in zastavne listo na podstavi posojil, na
vedenih pod črkami a), b), c) in č), kakor tudi na 
podstavi vrednostnih papirjev, omenjenih pod 
črko c), toda le s specialno odobritvijo pristojnega 
ministrstva; 

f) izdaja garancije in preskrbuje kavcije proti 
zadostnemu jamstvu, kakršno je predpisano za druga 
redna posojila; 

g) ustanavlja in obratuje javna skladišča, izdaja 
skladiščne izkaznice v okviru veljavnih zakonov in 
na podstavi koncesij, ki jih je treba pridobiti za 
posamezne primere; 

h) dovoljuje posojila na vrednostne papirje (lom
bard), ki jih izda ljubljanska oblast ali srez ali ka
terakoli občina v ljubljanski oblasti in ki jih sprejme 
v zastavo Narodna banka, Državna hipotekama 
banka ali poštna hranilnica; 

i) eskontira in reeskontira menice in devize z 
omejitvijo, ki jo določa § 13. statuta, izžrebane in 
pupilarnovarne vrednote, zlasti državne in oblastne 
zadolžnice; 

k) izvršuje žirovne in kontokorentne posle, na
kupuje in prodaja devize in, valute, pri čemer je iz
ključena vsaka spekulacija, nakupuje in prodaja 
vrednostne papirje na tuj račun, na lastni račun pa 
le pupilarnovarne papirje lastne in tuje emisije, na
dalje lastne zakladne zadolžnice; 

1) sprejema denarne vloge na vložne knjižice, na 
obrestonoene blagajniške liste ali na tekoči račun; 

m) shranjuje ali upravlja depozite; 
n) dovoljuje posojila na skladiščne izkaznice; 
o) nalaga gotovino začasno v drugih akreditira

nih bankah; 
p) opravlja blagajniško posle onih deželnih za

kladov, ki jih določi oblastni odbor; 
r) opravlja sploh posle oblastne blagajne, koli

kor jih ji določi oblastni odbor; 
s) nakupuje realitete, toda samo: 

1.) za lastno porabo, 
2.) za zavarovanje lastnih terjatev in 
3.) za naložbo rezervnega zaklada. 

Lastnik podjetja: Ljubljanska oblast. 
Zastopstvo: Zavod zastopa upravni odbor. 
Firma se podpisuje tako, da pristavljata njenemu 

besedilu svoja podpisa kolektivno: a) po dva člana 
upravnega odbora, b) en član upravnega odbora z 
enim ravnateljem ali prokuristom, c) po dva pro-
kurista, ki jima je podelil upravni odbor pravico, 
kolektivno podpisovati za hranilnico; prokuristi pod
pisujejo vselej s pristavkom «p.p.». 

Upravni odborniki so: Ivan Avsenek, oblastni 
poslanec in tvorničar v Ljubljani; Karel Ceč, rav
natelj Jugoslovanske tiskarne v Ljubljani; Franc S. 
Finžgar, mestni župnik v Ljubljani; dr. Vladimir 
Ravnihar in dr. Friderik Luckmann — odvetnika v 
Ljubljani; Gabriel Oblak, župan in tvorničar v Do
lenjem Logatcu; Vinko Resman, župan in veletržec 
v Radovljici. 

Posebne navedbe: Zavod sloni na lastnem sta
tutu, ki ga je sprejela po členu 64. zakona o oblastni 
in sreski samoupravi v obliki oblastne uredbe ljub
ljanska oblastna skupščina v XIV. seji z dne 21. ju
lija 1927.; dotično uredbo je razglasil na podstavi 
člena 66. zakona o oblastni in sreski samoupravi 
veliki župan ljubljanske oblasti z odlokom z dne 
18. avgusta 1927., S. št. 2877/2 v «Uradnem listu 
ljubljanske in mariborske oblasti» z dne 22. septem
bra 1927. pod št. 410/98. 

Upravni odbor, ki sestoj iz petih do devetih 
članov, voli za štiri leta, odnosno v vsakem primeru 
za čas, dokler se ne izvoli nov odbor, ljubljanska 
oblastna skupščina. 

Razglasi se objavljajo v Uradnem listu. 
L j u b l j a n a , dne 26.januarja 1928. 

Firma se podpisuje tako, da postavlja pod njeno 
po komerkoli napisano, natisnjeno ali s pečatnikom 
odtisnjeno besedilo svoj podpis en poslovodja ali 
en prokurist, le-ta s pristavkom «p. p.». 

L j u b l j a n a , dne 24. januarja 1927. 

102. Sedež: Moste pri Žifovnici. 
Besedilo firme: «Tilia», lesni produkti, družba 

z o. z. 
Obratni predmet: Družba izdeluje, пакиријх» in 

prodaja lesene čevlje, cokle, copate, zobotrebce in 
druge lesene predmete, spadajoče v to stroko, ter 
pridobiva nepremičnine, odnosno jih najema in jem
lje v zakup za obratne namene. 

Družbena pogodba z dne 4. januarja 1928. in 
dodatek z dne 17. januarja 1928. 

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 25.000 Din tor je v go

tovini popolnoma vplačana. 
Poslovodja: Franjo Hočevar, zasebnik v Mostah 

pri Žirovnici št. 32. 
Dokler je samo en poslovodja, zastopa ta poslo

vodja družbo samostojno sodno in izvensodno ter 
podaja izraze družbene volje v njenem imenu. Če 
izvoli občni zbor še drugega poslovodjo, podpisujeta 
družbeno firmo in podajata izraze družbeno volje 
kolektivno oba poslovodji. 

Družbena firma se podpisuje tako, da postavljajo 
upravičenci svoj podpis pod njeno natisnjeno, štam-
piljirano ali po komerkoli napisano besedilo. 

L j u b l j a n a , dne 25. januarja 1928. 

П. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

103. Sedež: Litija. 
Besedilo firme: Brata Lajovic, tovarna pletenin 

in trikotaže: 
Z dnem 26. januarja 1928. je prestala javna trgov

ska družba, ker je javni družbenik Emil Lajovic iz
stopil iz firme. 

Besedilo firme odslej: Franc Lajovic, tovarna, 
pletenin in trikotaže. 

Imetnik odslej: Franc Lajovic, tvorničar v Li
tiji št. 3. 

L j u b l j a n a , dne 28. januarja 1928. 

101. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Filip Rubel, družba z o. z. 
Obratni predmet: trgovina z razglednicami. 
Družbena pogodba z dne 17. januarja 1928. 
Družba je ustanovljena za nedoločen Čas. 
Osnovna glavnica znaša 50.000 Din ter je v go

tovini popolnoma vplačana. 
Poslovodji: Jožica Bonač, trgovka v Ljubljani, 

in Filip Rubel, trgovec na Dunaju, TEL., Porzelan-
gasse 60. -, 

Za zastopanje je upravičen vsak poslovodja aJi 
prokurist samostojno. 

104. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Aloma Company, anončna, re

klamna, nakupovalna in prodajna družba z o. z.: 
Na občnem zboru z dne 30. januarja 1928. se je 

izpremenila družbena pogodba v točki «Šestič». 
L j u b l j a n a , dne 4. februarja 1928. 

105. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Lavrenčič & Co., industrijska in 

trgovska družba z o. z. v Ljubljani v likvidaciji: 
Družbeniki so sklenili dne 29. decembra 1927., 

preklicati razid družbe, ustaviti likvidacijo in izbri-
sasi pristavek «v likvidaciji», tako da se upostavi 
prejšnje besedilo firme: Lavrenčič & Co., industrij
ska in trgovska družba z o. z. v Ljubljani 

Vpisala se je izprememba v §§ 4. in 12. družbene 
pogodbe. Po izpremenjenem § 4. ima družba enega 
ali več poslovodij, ki zastopajo družbo vsak samo
stojno proti oblastvom, tretjim osebam in sodišču. 
Število članov poslovodstva določi občni zbor druž
benikov, ki tudi izvoli poslovodstvo. 

Firma se podpisuje tako, da postavlja pod njeno 
besedilo, ki je lahko po komerkoli napisano, s štam-
pilijo odtisnjeno ali natisnjeno, vsak poslovodja po
samič svojeročno svoj znak. 

Vpisal se je poslovodja ing. Fran Zupančič v 
Ljubljani. 

Izbrisali so še likvidatorji ing. Fran Zupančič, 
Viktor Rus in Fran Pogačnik. 

L j u b l j a n a , dne 24. januarja 1928. 

106. Sedež: Sv. Jurij ob južni železnici. 
Besedilo firme: Adam Kind in drug. 
Obratni predmet: trgovina s špecerijskim in ma

nufakturnim blagom in z deželnimi pridelki: 
Izstopil je javni družbenik Juro Cerovšek, ker 

je umrl; vstopil pa je javni družbenik Jurij Vrečer, 
trgovinski sotrudnik v Zavodni št. 19. 

C e l j e , dne 1. februarja 1928. 

III. I z b r i s a l i s t a se n a s t o p n i f i r m i : 

107. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme:, Tvornice kovinastih .taMkov 

Sajovie & Komp.: 
Ker se je obrat opustil. 
L j u b 1 j a n a, dne 23. januarja 1928. 
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lOe. Sedež: Ljubljana. 

Besedilo firme: Vnovčevalnica za živino in mast 
v Ljubljani: 

Ker je likvidacija končana. 
L j n b 1 j a n a, dne 28. januarja 1928. 

^ 4 4 Vpisi v zadružni register. 
1. V p i s a l e so se n a s t o p n e z a d r u g e : 

109. Sedež: Crna pri Prevaljah. 
Besedilo firme: Mlekarska, zadruga v Črni, regi

strovana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen: 
a) širiti med ljudstvom zanimanje za umno mle

karstvo, sirarstvo in živinorejo; 
b) vzdrževati potrebna zadružna poslopja in 

stroje za izdelovanje raznih mlečnih izdelkov; 
c) sprejemati od članov mleko in druge kmetij

ske pridelke; 
d) razpečavati mleko in druge kmetijske pri

delke kakor tudi mlečne izdelke. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 13. novembra 

192Г7. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z nabitkom v zadružni pi

sarni in po sklepu načelništva v listih, ki jih določi 
načelništvo. 

Načelništvo sestoji iz šestih zadružnikov; člani 
načelništva so: Alojzij Peče, trgovec v Črni (načel
nik); Filip Sušel, rudniški paznik v p. v Podpeči 
št. 56 (načelnikov namestnik); Franc Šepul, gozdar 
v Bistrici št. 15; Ivan Adamič, posestnik v Bistrici 
št. 17; Andrej Mlinar, posestnik v Javorju št. 105; 
Simon Kompan, najemnik v Javorju št. 28. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Firmo podpisujeta skupno načelnik ali njegov 

namestnik in on član načelništva ali pa po dva člana 
načelništva tako, da postavljata pod njeno napisano 
ali odtisnjeno besedilo svoji imeni. 

M a r i b o r , dno 3. februarja 1928. 

110. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Gospodarska poslovalnica osobja 

ljubljanske železniške direkcije v Ljubljani, registro-
vana zadruga z omejeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše
vati gospodarske koristi članov s tem, da jim na
bavlja življenske potrebščine in ostale predmete za 
njih osebno in domačo porabo. 

Če je treba, sme napraviti zadruga na primernih 
krajih zadružna skladišča in poslovalnice. 

Zadruga sme prodajati blago samo članom. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 18. januarja 

1928. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z objavo v listu, ki ga 

določi načelništvo sporazumno z nadzorništvom, in 
z nabitki v poslovalnicah. 

Načelništvo sestoji iz sedmih zadružnikov; člani 
načelništva so: Josip Kitek, železniški uradnik v 
Ljubljani, Masarykova cesta š t 57; Štefan Slakoper, 
vlakovodja v Mostah, Zelena jama št. 114; Aleksan
der Terškan, kotlar v, Mostah-na Selu št. 52; Vinko 
Brus, premikač v Ljubljani, Turjaški trg št. 2. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Zadruga so podpisuje tako, da pristavljata načel

nik in en član načelništva ali pa pooblaščenec z de
žurnim članom načelništva zadruge njenemu po 
komerkoli napisanemu ali natisnjenemu besedilu 
svojeročno svoja "podpisa. 

L j u b l j a n a , dne 30. januarja 1928. 

111. Sedež: Šiška. 
Besedilo firme: Stavbna zadruga «Delavski dom 

v Šiški», registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, nakupo

vati zazidana in nezazidana zemljišča, gospodariti 
z njimi kakor tudi postavljati poslopja na zadružnih 
zemljiščih, da nabavlja s tem cenena stanovanja in 
obratovališca, ki jih sme oddajati v najem le Ela
nom. 

Da zadruga doseza svoj namen, uporablja vse 
zakonito dovoljene pripomočke, zlasti pa vzdržuje 
zaradi cenenega preživljanja društveno gostilno edino 
za elane. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 18. decembra 
1927. 

Opravilni delež znaša 260 Din ter se mora pla
čati takoj ali v obrokih. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele
žem hx pa z njega enkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z razglasi v ljubljanskem 
«Konsumentu». 

Načelništvo sestoji iz treh do petih zadružnikov; 
člani načelništva so: Rudolf Cebular, nameščenec 
mestnega dohodarstvenega urada, Kobaridska ulica 
št. 59/1, Jakob Kovač, vlakovodja, Medvedova cesta 
št. 34, in Viktor Dolžan, železniški poduradnik, Ce
lovška cesta št. 84 —• vsi v Ljubljani VII. 

Firma se podpisuje tako, da postavljata pod 
njeno odtisnjeno besedilo po dva člana načelništva 
svoji imeni. 

L j u b l j a n a , dne 25. januarja 1928. 

II. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e in d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

112. Stavbena in gostilniška zadruga Delavski dom 
na Glincah pri Ljubljani, registrovana zadruga 
z omejeno zavezo: 

Iz načelništva sta izstopila člana Josip Pajntar 
in Andrej Peterca; v načelništvo pa sta na novo 
vstopila Franjo Koren, ravnatelj I. delavske pe
karne «Stan in dom», in Albert Remškar, železo-
stružec na Viču št. 96. 

L j u b l j a n a , dne 28. januarja 1928. 

113. Ljudska posojilnica v Hrastniku, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva sta izstopila Rudolf Ramšak in 
Edvard Kukman; v načelništvo pa sta vstopila Me
tod Jenko, rudniški uradnik v Studencih, in Rudolf 
Resnik, krojaški pomočnik pri Sv. Lenartu. 

C e l j e , dne 1. februarja 1928. 

114. Kmetijsko društvo za Kranj in okolico, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo s sedežem 
v Kranju: 

Po sklepu občnega zbora z dne 31. julija 1927. 
so je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji so dosedanji člani načelništva. 
Besedilo likvidacijske firme: Kmetijsko društvo 

za Kranj in okolico, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo v likvidaciji s sedežem v Kranju. 

Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida
cijsko firmo skupno. 

L j u b l j a n a , dne 24. januarja 1928. 

115. Gospodarska zadruga akademskega društva 
«Jadran», registrovana zadruga z omejeno za/-
vezo v Ljubljani: 

Iz načelništva je izstopil dr. Stojan Bajič. 
L j u b l j a n a , dne 24. januarja 1928. 

116. Kreditna zadruga za trgovino in obrt v Mur
ski Soboti, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva Šte
fan Heklič in Karel Osterer. 

M a r i b o r , dne 3. februarja 1928. 

117. Kmetijska nabavna in prodajna zadruga v Ra
dovljici, registrovana zadruga z omejeno za
vezo: 

Na izrednem občnem zboru z dne 27. novembra 
1927. se je dodal § 2., točki 1.), za besedami: «za 
svoje. člane posredovati» dostavek: «nadalje za 
svoje člane trgovati z mešanim blagom in jih oskr
bovati z jedili in pijačami». 

L j u b l j a n a , dne 24. januarja 1928. 

118. Zadružna elektrarna na Vrhniki, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo v likvidaciji: 

Pö sklepu občnega zbora z dne 20. decembra 
1927. se je preklicala razdružitev, in izbrisala za
znamba o uvedbi likvidacije. 

Iz načelništva je izstopil Karel Mulley; v načel
ništvo pa je vstopil Janko Tischler, fotograf na Vrh
niki. 

L j u b l j a n a , dne 28. januarja 1928. 

119. Agrarna zajednica v Zamoetju, r. z. z n. z.: 
Izbrisali so se člani načelništva Josip Preininger, 

Andrej Sabotin, Ivan Rajter, Martin Brtinec in Ivan 
Tivadar; vpisali pa so se novoizvoljeni člani načel
ništva Matija Balažič (predsednik), Štefan Skerban 
(podpredsednik), Ivan Leiner, Valentin Kusek in 
Štefan Kovač — vsi kolonisti v Zamostju. 

M a r i b o r , dne 9. februarja 1928. 

120. Lesna gospodarska zadruga na Zgornji Pol-
skavi, registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Zadružna pravila so se izpremenila v § 2. 
Obratni predmet odslej: Zadruga 
a) nakupuje les od članov in nečlanov ter ga 

vnovčuje; 

b) nakupuje živino od članov in nečlanov ter jo 
vnovčuje; 

c) razpečava-kmetijske pridelke in obrtne izdelke 
članov in nečlanov; 

d) oskrbuje članom in nečlanom gospodarske in 
obrtne potrebščine vsake vrste; 

e) nabavlja kmetijske stroje ter jih posoja čla
nom in nečlanom; 

f) pospešuje sploh kmetijsko gospodarstvo čla
nov in nečlanov zlasti s tem, da ustanavlja naprave 
in ureditve za povzdigo kmetijstva in domačega 
obrta. 

Izbrisal se je član načelništva Anton Lah. 
M a r i b o r , dne 3. februarja 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
Št. 211/28. 441 

Objava. 
G ospod dr. Josip L a v r i č, odvetnik v Ribnici 

na Dolenjskem, je naznanil podpisanemu odboru 
sub. pr. 21. februarja 1928., da se v treh mesecih 
preseli s svojo pisarno v Slovenjgradec. 

V L j u b l j a n i , dne 21. februarja 1928. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik dr. D. Majaron s. r. 

Št. 215/28. 

Objava. 
442 

Gospod dr. Ferdo' C e r n e , odvetnik v Murski 
Soboti, je naznanil podpisanemu odboru sub. pr. 
20. februarja 1928., da se v treh mesecih preseli s 
svojo pisarno v Slovenjgradec. 

V L j u b l j a n i , dne 22. februarja 1928. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik dr. D. Majaron s. r. 

5 8 . 
Tarifna obvestila.* 

Daljinar železnic kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev z dne 1. oktobra 1925. 

Popravek tarifnega obvestila G. D. br.79.721/2T7 
z dne 20. decembra 1927. 

V tarifnem obvestilu G. D. br. 79.721/27 z dne 
20. decembra 1927., ki je bilo razglašeno v «Službe
nih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca* 
z dne 29. decembra 1927., št. 296/LXXXIII,** naj se 
popravi razdalja postajališča z nazivom «Oton» od 
postaje z nazivom «Plavno» v 4 km in od postaje z 
nazivom «Pađene» v 4 km. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beograda. 
dne 1. februarja 1928.; G. D. br. 5796/28. 

Železniška tarifa, del II., za prevoz blaga itd, 
z dne 1. oktobra 1925. 

Izprememba. 
V odseku V-13 te tarife naj se izpremeni mini

malna manipulacijska taksa 25 Din za posebne poele 
v točki A-I-(2)-b) v 10 Din. 

To velja od dne 15. februarja 1928. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 2. februarja 1928.; G. D. br. 5432/28. 

Imenik železniških postaj z dne 1. avgusta 1927. 
Otvoritev postajališča z nazivom «Bukovački Salasi» 

za blagovni promet v vozovnih tovorih. 
Otvarja se postajališče ,z nazivom «Bukovački 

Salasi» na progi: Sombor in Prigrevica-Sveti Ivan za 
blagovni promet v vozovnih tovorih, razen za blago, 
ki je za njegovo natovarjanje ali raztovarjanje treba 
posebnih priprav. 

V imeniku železniških postaj naj se postavi v 
11. in 12. razpredelku vertikalna črta (|). 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 4. februarja 1928.; G. D. br. 2569/28. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 15. februarja 1928., št. 35/VHI/ 

** Uradni Ust z dne 14. januarja 1928., št. 12/5. 
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Madžarske državne železnice. 
Ugodno6ti za prevoz železa in železnega blaga. 

Tarifno obvestilo G. D. br. 20.863/27 z dne 
24. marca 1927., ki je bilo razglašeno v «Službenih 
Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 
6. aprila 1927., št. 77/XVII,* stopa iznova v ve
ljavo z dostavkom, da velja do preklica, najdlje pa 
do takrat, ko stopi v veljavo madžareko-jadranska 
tarifa. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 4. februarja 1928.; G. D. br. 7194/28. 

Dopolnitev tarif. 

a) Dopolnitev lokalne tarife za prevoz blaga itd. 
z dne 1. oktobra 1928. 

Na 80. strani te tarife naj se vpišejo v odseku 
«Vu. Izuzetne tarife» za tretjim odstavkom te-le 
odredbe: 

«Izuzetne tarife, koje važe o d i z v e s n i h sta
nica, mogu ee primeniti od tih stanica i na one po
šiljke, koje niso predate na prevoz na tim stani
cama, ako je primena tih tarifa propisana u tovar-
nom listu i ako su ispunjeni uslovi za primerni pro
pisane izuzetne tarife. 

Izuzetne tarife, koje važe d o i z v e s n i h ali 
d o s v i h s t a n i c a , mogu se samo onda prime
niti, ako se pošiljke sa tih stanica ođvezu drumskim 
kolima ili na industrijski kolosek radi istovara.» 

Na 49. strani lokalne tarife v odseku «VITI. Iz
vozne tarife» naj se vpiše za poslednjim odstavkom 
ta-le odredba: 

«8) Izvozne tarife, koje važe samo od izvesnih 
stanica, mogu se primeniti od tih stanica i na one 
pošiljke, koje nisu predate na prevoz na tim stani
cama, ako je primena tih tarifa propisana u tovar-
nom lietu i ako su ispunjeni uslovi za primenu pro
pisanih izvoznih tarifa.» 

V izjemnih tarifah br. 28 in 30 lokalne tarife naj 
se prečrtajo besede: «Reekspedicija na stanicama 
Bosanski Brod i Dravograd-Meža nije dopuštena». 

V izjemnih tarifah br. 34, 35 in 39. lokalne tarife 
naj se prečrtajo besede: «Reekspedicija nije dopu
štena». 

b) Dopolnitev luške tarife za prevoz blaga Ud. 
% dne 1. oktobra 1926. 

Na 26. strani te tarife naj ee vpise v odseku 
«VI. Lučke tarife» med 3. in 4. točko ta-le odredba: 

«Lučke tarife, koje važe o d i z v e s n i h stani
ca, mogu se primeniti od tih stanica i na one po
šiljke, koje nisu predate na prevoz na tim stani
cama, ako je primena tih tarifa propisana u tovar-
nom listu i ako su ispunjeni uslovi za primenu pro
pisanih lučkih tarifa. 

Lučke tarife, koje važe od pristaništa d o i z 
v e s n i h stanica, mogu se samo onda primeniti, ako 
se pošiljke sa tih stanica ođvezu drumskim kolima 
ili na industrijski kolosek radi istovara.» 
" V luški tarifi br. 47 naj se prečrtajo besede: 
«ako se pošiljke pirita sa tih stanica ođvezu drum
skim vozilima ili industrijskom železnicom. Reekspe
dicija pošiljaka pirita na tim stanicama nije dopu
štena». 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 6. februarja 1928.; G. D. br. 5435/28. 
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pozicija 2 a): «firnajs od lanenog ulja (kuvano ulje)» 
s klasifikacijo П-А-А. 

V poziciji U-7 (ulja), črka a)-2, naj se vpiše za 
besedilom pripomba: «kuvano laneno ulje vidi poz. 
f-2a». 

V odseku «D: Azbučni spisak predmeta imeno
vanih u odsecima A, B i G», naj se pri pokostu (fir-
nežu) v razpredelku; «odsek ili pozicija» prečrta 
B-XV in vpiše 

( F-2a 
i "rVXV. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 6. februarja 1928.; G. D. br. 5512/28. 

Št. 333/F. 401 3—3 

Razglas o dragi ustni licitaciji za dobavo 
gramoza v območju gradbene sekcije v 

Kranju. 
Ker prva javna ustna licitacija za dobavo gra

moza ni uspela, razpisuje podpisana gradbena sek
cija drugo javno ustno licitacijo na sredo dne 
14. m a r c a 1 9 2 8. ob devetih po redu, predpisa
nem za prvo ustno licitacijo. 

K licitaciji morajo prinesti ponudniki poleg po
trdila davčnega urada o plačanih davkih pobotnico 
o položeni kavciji, ki mora znašati 10 % proračunjene 
vsote. Kavcijo v gotovini je treba položiti pri po
družnici Državne hipotekarne banke v Ljubljani, 
kavcijo iz državnih ali državno garantiranih obvez
nic ali garancijskih pisem pa pri davčnem uradu 
v Kranju. 

Popolni razglas glej v Uradnem listu 5 z dne 
14. januarja 1918. 

Gradbena sekcija v Kranju, 
dne 18. februarja 1928. 

Št. 278. 406 3—2 

Razglas o drugi ustni licitaciji za dobavo 
gramoza za državne ceste v območju 

gradbene sekcije v Ljubljani. 
Ker prva javna ustna licitacija ni uspela, raz

pisuje podpisana gradbena sekcija po nalogu grad
bene direkcije z dne 4. januarja 1928., št. 72, drugo 
ustno licitacijo za dobavo gramoza za nastopne 
državne ceste: 

1.) za Ljubeljsko državno cesto od km 0-0 do 
km 16-0 na dan 16. m a r c a 1 9 2 8 . ob devetih; 

2.) za Trojansko državno cesto, in sicer za progi 
od km 0-8 do km 15-0 in od km 20-0 do km 43-320, 
na dan 16. m a r c a 1 9 2 8. ob enajstih; 

3.) za Tržaško državno cesto od km 0-0 do 
km 27-0 na dan 17. m a r c a 1 9 2 8. ob devetih; 

4.) za Tržaško državno cesto od km 27-0 do 
km 45-5 na dan 17. m a r c a 1 9 2 8 . ob desetih; 

5.) za Zagrebško državno cesto, in sicer za progi 
od km 0-0 do km 30-0 in od km 34-0 do km 38-0, na 
dan 17. m a r c a 1 9 2 8 . ob enajstih. 

Obširnejši razglas glej v Uradnem listu 18 z dne 
23. februarja 1928. 

Gradbena sekcija v Ljubljani, 
dne 18. februarja 1928. 

Letnik X. 
Natančnejši pogoji se dobivajo osebno pri •pra-

viteljstvu deške osnovne šole v Hrastniku vsak dan 
od 11. do 12. ure, razen ob nedeljah in četrtkA. 

Krajni šolski odbor v Hrastniku, 
dne 18. februarja 1928. 

Blagovni promet z inozemstvom. 
Izjemne in izvozne tarife iz lokalne tarife za pre

voz blaga itd. z dne 1. oktobra 1926., ki veljajo od 
vseh postaj, se smejo uporabljati od teh postaj tudi 
na one pošiljke, ki se predado v prevoz v inozem
stvo, če je uporaba teh tarif predpisana v tovornem 
listu in če so izpolnjeni pogoji za uporabo predpisa
nih izjemnih ali izvoznih tarif. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 6. februarja 1928.; G. D. br. 5435/28. 

železniška tarifa, del П., za prevoz blaga itd. 
z dne 1. oktobra 1925. 

Dopolnitve.-

Z veljavnostjo od dne 15. februarja 1928. naj se 
vpiše v odseku G na 133. strani pod črko »F» nova 

Št. 3775/ref. X. a. 443 j 

Objava o določitvi mnogokratnika za meseci 
januar 1928. davščine od prirastka na vred-j 
noeti nepremičnin v mestni občini ljubljanski, i 

Komisija za določitev mnogokratnikov davščine 
od priraetka na vrednosti nepremičnin je določila 
po § б. naredbe pokrajinskega namestnika za Slo
venijo z dne 21. oktobra 1922., Uradni list z dne 
31. oktobra 1922., š t 365/113, za mesec j a n u a r j 
1 9 2 8. mnogokratnik 9-14 za vrednosti in zneske, 
izražene v dinarski vrednosti. 

Mestni magistrat ljubljanski, 
dne 18. februarja 1928. 

Razne objave. 
4 4 0 Vabilo na VIL redni občni zbor, 

ki ga bo imela delniška družba 

«Saturnus», 
d, d. za industrijo pločevinastih izdelkov 

v Ljubljani, 
dne 10. m a r c a l 9 2 7. ob enajstih v sejni dvorani 
Zadružne gospodarske banke, d. d. v Ljubljani, 

Miklošičeva cesta št. 10, s tem 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo upravnega sveta o poslovnem letu 
1927. in predložitev bilance z dne 31. decembra 
1927. 

2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Odobritev bilance. 
4.) Predlog upravnega sveta o razdelitvi čistega, 

dobička. 
5.) Odobritev razdelitve čistega dobička. 
6.) Sklepanje o podelitvi absolutorija upravnemu 

svetu in nadzorništvu. 
7.) Volitev upravnega sveta. 
8.) Volitev nadzorstvenega sveta. 
9.) Slučajnosti. 

* * * 
Občnega zbora se smejo udeležiti oni delničarji, 

ki so položili pri blagajni Zadružne gospodarske 
banke, d. d. v Ljubljani, tri dni pred zborovanjem 
vsaj 25 delnic z nezapadlimi kuponi vred. Delnice 
тотајо ostati založene do konca občnega zbora. Del
ničarji, ki tako izkažejo svojo glasovalno pravico, 
dobe legitimacije, ki se glase na njih ime ter na
vajajo število založenih delnic in nanje pripadajočih 
e l a s o v - Upravuievet. 

4 3 8 3 _ 1 Zanatska banka 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 

a. d. n B e o g r a d u , 
bo imela v nedeljo dne 25, m a r c a 1 9 2 8 . ob 
devetih v dvorani Kola srpskih sestara v Beogradu, 

Frankopanova ulica br. 11, 
prvi redni zbor svojih delničarjev 

z naslednjim d n e v n i m r e d o m : 
1,) Volitev zapisnikarja, treh skrutinatorjev in 

treh overovateljev zapisnika o zboru. 
2.) Poročilo upravnega odbora o delovanju banke 

in predložitev računov za leto 1927. 
3.) Poročilo nadzorstvenega odbora za leto 1ÖB7. 
4.) Odobritev bilance in delovanja upravnega od-

ћота in nadzorstvenega odbora za leto 1927. 
5.) Predlog o uporabi čistega dobička. 
6.) Volitev šestih članov upravnega odbora" in 

dveh članov.poslovnega odbora glavne podružnice 
v Zagrebu namesto odstopivših članov. 

7.) Sklepanje o morebitnih predlogih po členu 28. 
bančnih pravil. 

* Uradni list z dne 2. maja 1927., št. 199/48. 

Št. 59. 408.2—2 

Razpis idejnih načrtov. 
Podpisani' krajni šolski odbor namer ja postaviti 

novo šolsko poslopje z 12 razredi. Zato vabi gg. arhi
tekte v Sloveniji, naj vpošljejo do dne 2 0. m a r c a 
1 9 2 8 . idejne načrte v merilu 1 :200. Določeni sta 
dve nagradi: prva 10.000 Din, druga 5000 Din. 

Delničarji, ki se žele udeležiti tega zbora, morajo 
deponirati svoje začasne delnice najmanj sedem dni 
pred zborom po členu 24. bančnih pravil ali pri bla
gajni centrale Zanatske banke kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca, a. d., ali pa pri blagajni glavne 
podružnice v Zagrebu, Baruna Jelačića ulica br. 2. 

Obenem ee opozarjajo delničarji Zanatske banke 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a. d., da jim 
delnic za udeležbo na zboru delničajev z dne 25. mar
ca 1928. ni treba deponirati osebno, ampak da jih 
lahko pošljejo tudi po pošti centrali ali pa glavni 
podružnici Zanatske banke kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca, a. d. V zameno za delnice dobe vstop
nice na zbor po členu 25. bančnih pravil. Da se iz
ognejo stroškom, morejo delničarji iz enega kraja, 
ki se žele udeležiti zbora, poslati svoje začasne del
nice ali osebno ali po pooblaščencu skupno v enem 
zavoju; vendar pa mora prejeti centrala ali glavna 
podružnica začasne delnice vsaj sedem dni pred 
zborom delničarjev. UpràVnl odbor. 

Odgovorni urednik: Anton Fnntek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljnbljaai. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V i e b i n a : 
Iz cSlužbenth Novfn kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
59. Pravilnik o izdelovanju, uvozu in prometu sredstev za 

zatiranje rastlinskih škodljivcev in bolezni. 
Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi ra/nih uradov in oblastev, med njimi: 60. Izpre-

membe in dopolnitve v pra ilniku o prijavi in odiavi 
plovnih objektov v rečnih pristaniščih. 61. Popravek k 
pravilniku o prijavljanju nalezljivih bolezni in o zbi
ranju podatkov o njih gibanju. — Razne objave. 

iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 42 z dne 23. februarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 31. ja

nuarja 1928.: Postavljen je na tehnični fakulteti uni
verze v Ljubljani za izrednega profesorja kemijske 
tehnologije s pravicami uradnika 4. skupine I. ka
tegorije dr. Salvislav J e n č i č, docent na isti fakul
teti, uradnik v 6. skupini I. kategorije. 

Izredna Številka 42 A z dne 23. februarja 
1928.: 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 28. fe
bruarja 1928., s katerim se sprejema ostavka, ki jo 
je podalo dosedanjo ministrstvo, in se člani tega 
ministrstva postavljajo na razpoloženje, obenem pa 
poetavijaj p: 

aa predsednika ministrskega sveta Velja V u k i -
ć e v i 6, predsednik ministrskega sveta na razpolo
ženju in narodni poslanec; 

TA ministra za zunanje posle dr, Vojislav M a 
r i n k o v i 6, minister na razpoloženju in narodni 
poslanec; 

za ministra za notranje posle dr. Anton K o r o 
š e c , minister na razpoloženju in narodni poslanec; 

za ministra za trgovino in industrijo dr. Mehmed 
S p a h o, minister na razpoloženju in narodni po
slanec; K 

za ministra za vojsko in mornarnico častni adju
tant Njegovega Veličanstva kralja, armijski general 
Stevan H a d ž i Ć, minister na razpoloženju; 

za ministra pravde Milorad V u j i ć i 6, minister 
na razpoloženju in narodni poslanec; 

za ministra za vere Milan S i m o n o v i c, mini
ster na razpoloženju in narodni poslanec; 

za ministra za gradbe Peter M a r k o v i ć , mini
ster na razpoloženju in podpredsednik narodne skup
ščine; « 

ta ministra priprave za ustavotvorno skupščino 
in izenačevanje zakonov dr. Hija S u m e n k o v i ć , 
minister na razpoloženju in narodni poslanec; 

za ministra za finance dr. Bogdan M a r k o v i č, 
minister na razpoloženju in narodni poelanec; 

za ministra za promet Svetislav M i 1 o s a v 1 j e -
v i e , minister na razpoloženju in narodni poslanec; 

za ministra za agrarno reformo dr. Branimir 
An d r i ć, minister na razpoloženju in narodni po
slanec; 

«a ministra za poljedelstvo in vode Svetozar 
S t a n k o v i ć , minister na razpoloženju in narodni 
poslanec; 

za ministra za šume in Tudnike dr. Aleksander 
M i j o v i 6, minister na razpoloženju in narodni po
slanec; 

za ministra za poŠto in telegraf Vlajko K o c i 6, 
minister na razpoloženju in narodni poslanec; 

Ч& ministra za socialno politiko Cedomir A. R a -
d o v i ć, minister na razpoloženju in narodni po
slanec; 

za ministra za proeveto Milan G r o L narodni 
poelanec; 

ва ministra za narodno zdravje dr. Dobrivoj Ger. 
P o p o v id, narodni poslanec. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 7. fe
bruarja 1928.: Pomaknjeni so iz 7. skupine I. kate
gorije v 6. skupino I. kategorije političnoupravni 
uradniki Anton S v e t i n a v Šmarju pri Jelšah, 
Fran V o u š e k v Gornjem gradu, Mihael Z a v a d -
l a i v Ptuju, dr. Marko P o t o č n i k v Mariboru, 
Matko K a n d r i č v Dolnji Lendavi in dr. Ivo 
V r e č e r v Mariboru. 

Odlok ministra za vere z dne 1. oktobra 1927.: 
Postavljen je za ravnatelja v 7. skupini I. kategorije 
in obenem potrjen za stalnega Josip D o s t a ] , do
sedanji ravnatelj pisarne škofijskega ordinaria.ta v 
Ljubljani. 

Številka 43 z dne 24. februarja 1928.: 
Odlok ministra pravde z dne 8. februarja 1928.: 

Trajno je upokojen Anton K e r ž an, višji piarniški 
oficial v 3. skupini II. kategorije pri dežetnom so
dišču v Ljubljani. 

Številka 44 z dne 25. februarja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 28. ja

nuarja 1928,: Postavljeni so: za šofa davčne admini
stracije v Ljubljani v 4. skupini I. kategorije dr. Ka
rel N o v o t n y , finančni svetnik in vršilec dolžnosti 
šefa pri isti davčni administraciji v ». skupini I. ka
tegorije; za finančna svetnika v 5. skupini I. kate
gorije finančna tajnika v 6. skupini L kategorije: 
dT. Bogumil P a v l i c in Ivan V o l č i č , oba pri 
finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru; za 
finančna tajnika v 6. skupini L kategorije finančna 
koncipista v 7. skupini I. kategorije: Ignacij S i r c a 
pri delegaciji ministrstva financ v Ljubljani in Kon
rad Š k o f l j e k pri davčni administraciji v Ljub
ljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja i dne 28. ja
nuarja 1928.: Pomaknjena sta iz 2. skupine III. kate
gorije v 1. skupino Ш. kategorije arhiveka uradnika: 
Anton D e l C o 11 pri finančnem okrajnem ravna
teljstvu v Ljubljani in Anton B a z a T i č pri dele
gaciji ministrstva financ v Ljubljani. 

Odlok pomočnika ministra za prosveto z dne 
21. januarja 1928.: Pomaknjen je iz 5. skupine L ka
tegorije v 4. skupino L kategorije Ivan C e s a r , 
član narodnega gledađižča v Ljubljani 

Uredbe osrednje vlade. 

59. 
Zaradi kontrole sredstev za zatiranje rastlinskih 

škodljivcev in bolezni predpisujem skladno s čle
nom 2., šestim odstavkom, in s členom 4., četrtim 
odstavkom, zakona o kmetijskih poizkusnih in kon
trolnih postajah na predlog, oddelka za ratarstvo 

Pravilnik 
o izdelovanju, uvozu in prometu sredstev 
za zatiranje rastlinskih Škodljivcev in 

. bolezni.* 
* cSlužbene- Novine kraljevine Srba, Hrvata i 

Slovenaca» z dne 21. februarja 1928., št. 40ДХ. 

Člen 1. 

Za. uvoz in notranji promet so dovoljujejo 'baino 
ona sredstva, glede katerih izda ministrstva za 
poljedelstvo in vode specialno odobritev. 

Prepoveduje se uvoz in promet specialitet z ne
znano sestavo. Zahteva se obvezna deklaracija se
stave, narav« in odstotne vsebine aktivnega ele
menta. 

Ölen 2. 

Dovoljuje se uvoz in promet brez specialne odo
britve: 

a) bakrovega sulfata (modra gaJica) CaSo* -f-
-j- 5H20 v kristalih, čo ima najmanj 98*5 % Сиво, -f-
+ H 20; 

b) sublimiTanega žvepla najmanj 48" finoče po 
Chancelu; 

c) zmletega žvepla (zolfo marinato) najmanj 70° 
finoće po Chancelu; 

č) prevejanega žvepla (zolfo ventilato) najmanj 
90° finoče po Chancelu; 

d) žvepla v palicah. 
Tujih rudninskih delov pri vseh vr6tah žvepla 

ne sme biti nad 0*5 %; 
e) produktov destilacije mdninskih olj (tlendrin, 

arborin, earbocrimp, carbolineum itd.), če nimajo tu
jih rudninskih ali organskih strupenih primesi; 

f) železovega sulfata (zelena galica) FeSO», + 
-f 7H20, če ima najmanj 98-6 % FeSO, -f- 7H-0. 

Člen 3. 

Uvoz in promet inozemskih in domačih patenti
ranih preparatov in specialnih zmesi, med katere 
spadajo: germisan, uspulun, higesan, porzol, tutan, 
carbin itd., itd., se dovoljujeta, ko se je izvršila 
kontrola zaradi ugotovitve njih dejanske vrednosti. 
Za izvršitev te kontrole mora tvornica ali uvoznik: 

a) predložiti ministrstvu za poljedelstvo in vodo 
pravilno kolkovano prošnjo, ki ji pridoda najmanj 
260 gramov dotičnega sredstva, da se analizira, in 
najmanj 6 kilogramov, da se izvrši poizkus na terenu; 

b) navesti v prošnji podatke po drugem odstavku 
člena 1. tega pravilnika kakor tudi to, kakšnim bo
leznim in škodljivcem je preparat namenjen in kako 
ga je uporabljati. Kakršen je pač uspeh kontrole, 
ministrstvo dovoli ali odkloni uvoz ali promet dotič
nega preparata. Izdana odobritev je lahko začasna 
ali stalna. 

Ölen 4. 

Analiza vseh fungicidov in insekticidov se vrši v 
kemijskem oddelku kmetijskih poizkusnih in kon
trolnih postaj. 

Za analize se pobirajo predpisane takse. 

Člen 5. 
i 

Učinkovitost prijavljenega sredstva preizkušajo 
istočasno vse kmetijske poizkusn© in kontrolne po
staje. 

Člen 6. 
Uspehi analiz in poizkusov se pošiljajo ministr

stvu za poljedelstvo in vode, ki oceni na podstavi 
teh analiz in poizkusov kakor tudi mnenja poizkue-

ÏÈ&, -jJÉËaàL:'; 
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nih in kontrolnih postaj, ali naj se preizkušeni pre
parat pusti v promet, o čemer izda stalen, definitiven 
odlok. 

Kontrolnim in ostalim službenim organom mini
strstva za poljedelstvo in vode se prepoveduje, vršiti 
reklamo za poedine specialitete. 

Ministrstvo vTŠi po strokovnih organih poizkus-
nih in kontralnih postaj inspekcije, ankete ali kon
fiskacije preparatov, ki se ne ujemajo s prekontro-
lirano sestavo (standardom). 

Ölen 7. 

Vsa sredstva za škodljivce hi rastlinske bolezni 
morajo biti. če imajo v sebi spojine, škodljive za 
ljudi in domače živali, vložena v pločevinaste (že
lezne ali steklene) posode, nikakor pa ne v vreče 
ali škatle iz lepenke (kartona), ali papirja, razen 
modre in zelene galice (bakrovega in železovega 
sulfata) in žvepla, ki se smejo vkladati v sode in 
vreče. 

Člen 8. 

Sredstva, odobrena za notranji promet, morajo 
imeti na omotih oznako v državnem jeziku, in sicer: 

a) originalno ime preparata; 
b) ali je preparat za ljudi ali živali strup; 
c) kako ga je uporabljati. 
Brez oznake in navodil v državnem jeziku je 

promet tudi specialno- odobrenih preparatov pre
povedan. 

Člen 9. 
Ogledki za analizo sredstev, omenjenih v členu 2. 

tega pravilnika, se jemljejo na isti način kakor 
ogledki umetnih gnojil, t. j . po členih 9.. 11. in 12. 
pravilnika o uvozu in prometu umetnih gnojil z dne 
7. decembra 1926.. št. 52.164/Ш.* 

Člen 10. 
Ob uvozu odobrenih preparatov mora vzeti cari

narnica od vsakih 250 škatel, doz ali steklenic po 
en ogledek v količini najmanj 100 gramov ter ga 
poslati v naknadno kontrolo pristojni kmetijski po-
Mcusni in kontrolni postaji. 

Člen 11. 

Prodajati in razpečavati odobrene preparate pred 
izvršitvijo kemijskih kontrolnih analiz je prepove
dano. Pred izvršitvijo teh analiz se sme blago vzeti 
iz carinarnice, če da uvoznik pismeno obvezo, da 
blaga ne bo prodajal do izvršene analize. 

Člen 12. 

Ko se jemljejo ogledki za kontrolni preizkus, se 
sestavi zapisnik, v katerem je treba navesti poleg 
ostalega: 

a) ime in kraj tvornice; 
b) ime uvoznikovo in njega naslov; 
c) količino uvoženega materiala. 
Zapisnik z obvezo in ogledki vred pošlje cari

narnica pristojni kmetijski poizkusni in kontrolni 
postaji v nadaljnje postopanje. 

Člen 13. 
Kmetijska poizkusna in konteolna postaja mora 

ugotoviti s preizkusom, ali se uvožena sredstva uje
majo s sestavo, ki je bila, določena o priliki, ko se je 
zahtevala odobritev za uvoz (člen 3.). Ce se ugotovi 
s preizkusom, da se uvoženo blago ne ujema s prvim 
ogledkom, je blago podložno konfiskaciji, o čemer 
odloči za vsak posebni primer ministrstvo za polje
delstvo in vode na vlogo dotične kmetijske po-
izkusne in kontrolne postaje. 

Člen 14. 
Kmetijske poizkusne in kontrolne postaje imajo 

pravico, ob vsakem času pregledati privatna in za
družna skladišča in trgovine s preparati ter vzeti 
potrebne ogledke za izvršitev kontrolnih preizkusov. 

Takse za analizo se pobirajo samo, če se pre
parat ne ujema s prvotno ugotovljeno sestavo (stan
dardom). 

Člen 15. 

Teritorialno pristojnost postaj določata razpis 
ministrstva za poljedelstvo in vode št. 35.100/Ш iz 
leta 1926. in člen 7. pravilnika o uvozu in prometu 
umetnih gnojil % dne 7. decembra 1926., št. 52.164/Ш. 

Člen 16. 
Kazni za dejanja, kazniva po tem pravilniku, iz

rekajo policijska (politična) oblastva, kolikor, ne 
| spadajo kazniva dejanja pod težje kazni, določene 
s predpisi kazenskega zakona. 

Prijave o storjenih kaznivih dejanjih predlagajo 
kmetijske poizkusne in kontrolne postaje pristoj
nemu sodnemu oblastvu. 

Člen 17. 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga raz
glasi odđelek za ratarstvo meni podrejenega mini
strstva v «Službenih Novinah». S tem dnem pre
stane veljati pravilnik št. 53.590/Ш z dne 18. de
cembra 1926.;* vsem interesentom so naroča, naj 
se ravnajo po tem pravilniku. 

V B e o g r a d u , dne 20. januarja 1928.; 
št, 1672/Ш. 

Minister za poljedelstvo in .vode: 
Sv. Stanković s. r. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

Razglasi osrednje vlade. 

Razglas o otvoritvi lekarne v Dolenjem 
Logatcu.** 

Gospod minister za narodno zdravje je podelil z 
odlokom z dne 5. oktobra 1927. koncesijo kot oseb
no pravico za otvoritev javno civilne lekarne v Do
lenjem Logatcu z okolišem dolenjelogaške občine 
mag., pharm. Ivanu K r i s t a n u v Ljubljani kot edi
nemu kandidatu. 

Iz pisarne lekarniškega oddelka 
ministrstva za narodno zdravje y Beogradu; 

Ap. br. 41.989/27. 

Razglas o kurzih listin, 
izdanih na zlato ali inozemsko valuto, 

za Sas od dne 1. do vStetega dne . 
31. marca 1928.*** 

Da bi se pravilno pobirale takse po zakonu o 
taksah in pravilno določala pristojnost za sojenje, 
je določil gospod minister za financez odločbo 
I. br. 3840 z dne 21. februarja 1928., ker se.me
njava vrednost listin, izdanih na zlato ali inozemsko 
valuto, proti dinarju, nastopne kurze, po katerih se 
morajo preračunavati na vrednost dinarja vse listine, 
ki slovejo na zlato ali inozemsko valuto: 

1 napoleondoT Din 218-70 
turška lira » 247-15 
angleški funt » 277-20 
dolar • . » 56-85 
kanadski dolar » 56-55 

Uradni list z dne 2. januarja 1927., št. 1/1. 

zlata nemška marka . . . » 13-57 
zlati zlot » 6-37 

1 avstrijski šiling » 8 — 
1 belg » 7-92 
1 pengö » 9-&4 

100 francoskih frankov . . . . » 223-50 
100 švicarskih frankov . . . . » 1094-50 
100 italijanskih lir » 301 •— 
100 nizozemskih goldinarjev . . » 2290— 
100 romunskih lejev » 3 5 — 
100 bolgarskih levov » 4 1 — 
100 danskih kron » 1522-— 
100 švedskih kron » 1525-— 
100 norveških kron » 1513— 
100 pezet » 962— 
100 drahem » 75-30 
100 češkoslovaških kron . . . » 168-50 
Ti kurzi morajo veljati za čas od dne 1. do dne 

31. marca 1928. 
Po teh kurzih ве pobirajo tudi luške takse. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 21. februarja 1928.; št. 3840. 

* Uradni list z dno 13. januarja 1927., št. 16/6. 
** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 

Slovenaca» z dne 23. februarja 1928., št. 42. 
*** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 

Slovenaca» z dne 25. februarja 1928., št. 44. 

O. br. 1094. 

Razglas o odobritvi proračuna zbornice 
za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani 
in o pobiranju zbornične doklade za 

leto 1928. 
Gospod minister za trgovino in industrijo je odo

bril z odlokom z dne 8. februarja 1928., br. 1798/IU, 
proračun zbornice za trgovino, obrt in industrijo v 
Ljubljani za leto 1928. s skupnim zneskom zbornič
nih prihodkov 3,567.057 Din in s prelimMranimi iz
datki v skupni vsoti 3,313.585 Din, torej z 253.472 
Din proračunske blagajnične rezerve. 

S tem je zbornici dovoljeno, da so sme pobirati 
za kritje njenih potrebščin za leto 1928. v njenem 
okolišu 15%na zbornična doklada od občne pridob-
nine in posebne pridobnine, in sicer od osnovnega 
davka in edinstvenega državnega pribitka, pred
pisanih zborničnim volilnim upravičencem. 

Predpisane doneske za zbornico za trgovino, obrt 
in industrijo so zbornični volilni upravičenci po § 21. 
zakona z dno 29. junija 1868., drž. zak. št. 85, za
vezani plačevati v istih rokih kakor davke, ki so 
podstava za njih predpis. 

V L j u b l j a n i , dne 24. februarja 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

O. br. 1047. 430 
Razglas. 

Gospod ministei- za trgovino in industrijo je do
volil, da smejo ustanoviti F r a n j a J a k i ] , posest-
nica v Karlovcu, J u l i j J a k i l in N i k o J a k i l , 
posestnika in industrijca v Karlovcu, V e n c e J a -
k i l , posestnik in industrijec v Krmelju, in Josip 
J a k i l , industrijec v Karlovcu, delniško družbo z 
imenom «Šentjanški premogovnik And. Jakil, d. d.» 
s sedežem v Št. Janžu pri Krmelju. 

Družba se namerja baviti, z obratovanjem, pre
mogovnikov, s promogovim trgovanjem, s proeto-
slcdi, rudniškimi polji in rudarskimi pravicami ka
kor tudi z dotičnimi pomožnimi industrijami. 

Osnovna delniška glavnica znaša 3,000.000 Din 
ter je razdeljena na 15.000 delnic, ki se glase na ime. 

V L j u b l j a n i , dne 25. februarja 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

P. br. 1357. 

Umetniški natečaj za častno svetinjo 
«Fidac». 

K a j j e « F i d a c » ? — «Fidac» ali «Fédération 
interalliée des anciens combattants» (Medzavezni-
ška združba bivših bojevnikov) združuje trideset 
zvez bivših bojevnikov svetovne vojne, organizira
nih v devetih zavezniških državah, ki štejejo šest 
milijonov članov. Nje upravičenost za obstoj in 
namen je, vzdrževati svete prijateljske zveze, skle
njene na bojiščih, in s tem tudi vzdrževati mir. 

N a m e n " n a t e č a j a ; Namen natečaja, ki ga 
organizira «Fidac», je, ustvariti častno svetinjo, ki 
jo bo dajala vsako leto onim institucijam zavezniških 
držav, katerih poučne metode najbolj pospešujejo 
razvoj spoznavanja mednarodnih problemov. 

N a t e č a j a s e m o r e j o u d e l e ž i t i bivši 
bojevniki vsake zavezniške- države in umetniki, ki 
še niso 28 let stari. 

N a g r a d a za n a j b o l j š i o s n u t e k : Umet-
nik, čigar osnutek spozna razsodišče, ki ga iizboro 
«Fidac», za najboljšega, dobi 200 dolarjev v zlatu, 
druga nagrada znaša 100, tretja 50 dolarjev v zlatu. 

E o k n a t e č a j a : Natečaj je že otvorjen. Mo
deli, ki so pošljejo razsodišču, morajo biti iz maJca, 
pripravljeni za definitivno izvršitev. Poslati jih je 
na naslov: «Fidac», 96, rue de l'Université, Paris. 
(Vue), pred dne 1. junija 1928., ko se natečaj konča. 
Razsodba se izreče kmalu po tem dnevu. 

P r a v i l a : 
1.) Razsodišče je določilo besedilo «mednarodne 

stvari» (affaires internationales); s tem izrazom, pa 
jemlje v poštev samo filozofsko in človečaneko 
stran vprašanja. Razsodišču gre za to, da nagradi 
voljo medsebojnega razumevanja narodov, ne na 
podstavi «kupčije», ampak ideala visoke pravice, ka-
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teremu so poizkušali služiti zavezniški narodi do 
zmage z žrtvami, ki so jih vsi radovoljno opravili. 

2.) Nagrado prejme tisti umetnik, ki izrazi v svo
jem zmislu najbolje, v najčistejši plastični obliki, t a 
ideal človečanskega bratstva. 

3.) Zato pušča razsodišče popolno svobodo iz
ražanju konkurentov in ni smatralo za potrebno, 
določiti natančneje mejâ programa, ki jim je dan. 

4.) Vendar pa se je odločilo za to, da bi forma 
gravure v svetinji najbolje ustrezala dani nalogi, in 
ni izbralo plakete, temveč svetinjo velikega modela, 
ki bi imel zmanjšan največ H cm v premem. 

5.) Razsodišče je izbralo za sprejemni in razstavni 
prostor sedež «Fidac»-o v Parizu, ki odgovarja na 
vsa vprašanja glede tega natečaja. 

6.) Umetniku je na izvolji, postaviti na prednjo 
ali zadnjo stran predmet, ki si ga je izbral. Edino 
dovoljeno besedilo je «Fidac», ki se lahko izpiše v 
celoti, kakor pač konkurent hoče. Rezervirati pa 
mora prostor, da se nanj vgravirata ime nagrajene 
institucije in datum. 

7.) «Fidac», ki organizira ta natečaj, odklanja, 
kar se tiče pošiljk, vsako odgovornost. 

Č l a n i r a z s o d i š č a , ki jih je določila «Fi
dac», so gg.: P i o t , kipar, 1, rue de Vaugirard, 
Paris (zastopnik Belgije); Welles B o s w o r t h , arhi
tekt, Hotel Plaza Athénée, Avenue Montaigne, Paris 
(zastopnik Združenih držav); André D é z a r r o i s , 
conservateur adjoint des musées nationaux, 31, rue 
Jean Goujon, Paris (zastopnik Francije); Umberto 
B r u n e l e s c h i , slikar, 23, rue Boissonade, Paris 
(zastopnik Italije); Štefan K e r g U T , slikar, 139,1 
Boulevard Saint-Michel, Paris (zastopnik Poljske); j 
S t o e n e s c o , slikar, 18, rue Auguste Vacquerie, j 
Paris (zastopnik Romunije); Pavel J o v a n o v i ć , j 
slikar (zastopnik kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev); K u p k a , slikar, 7, rue Lemaitre, Puteaux 
(Seine) (zastopnik Češkoslovaške). 

Za vsa dodatna pojasnila se je treba obrniti na 
naslov: Secrétariat général de la «Fidac», 96, rue 
de l'Université, Paris (Vue). 

V L j u b l j a n i , dne 20. februarja 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vršilec dolžnosti prosvetnega "inšpektorja 

dr. Capuder s. r. 
L. fit. 250. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
y ljubljanski oblasti 

od dne 8. do d n e 14. f e b r u a r j a 1928. 

i Nalezljivo vnetje možganov. — Meningiti» cerebro
spinalis epidemica. 

Litija | 1 | . | . | . | 1 
V L j u b l j a n i , dne 24. februarja 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti 

dr. Mayer s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti, 

L. št. 7/3. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od d n e 8. do d n e 14. f e b r u a r j a 1928. 

S r e z 3 
б 

O v 

o > i 
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Skupina tifuznih bolezni. 

Črnomelj. . . . 
Krško 
Laško 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 

Skupaj 

1 
1 
1 
2 
6 

11 

. 
, 

. 
. 

1 

. 

1 

skrlatlnka, — Scarlatina. 
Brežice . . . . 
Črnomelj 
Krško . . . . . 
Laško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

Skupaj •. 

7 
1 
9 
7 
1 
2 
3 
2 
1 

33 

, 

2 

. 
2 
1 

1 
6 

1 
, 

, 
t 

2 
. 
3 

10 

6 
1 

11 
7 
1 
4 
4 

Ošpice. — Morbilli 
Kamnik . . . . 
Kastav. . . . . 
Kočevje . . . . 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 

21 
6 
2 
3 
8 

40 

, 
4 
1 
. 
1 
6 

21 
5 

2 
4 

32 

36 

Skupaj . 

Davlca. — Dlphterla et Croup. 
Črnomelj . . . 
Kamnik . . . . 
Kočevje . . . . 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . j__ 

Skupaj 

1 
2 
1 

3 
2 
9 

i 
2 
. 
3 

1 

1 

14 

Brežice . . . 
Ljubljana, srez 
Logatec . . . 

Sen. — Erysipelas. 
3 

Skupaj 

1 
1 

4 I 1 

1 

U 

3 

i 
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Celje 
Konjice . . . . 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto . 
Murska Sobota . 
Prelog 
Prevalje . . . . 
Slovenjgradec . 

Skupaj 

Skupina tifuznih boleznL 
3 . 1 
1 1 
2 
1 

10 

Prevalje 
Griža. — Dysenterie. 

• -I 1 1 • I 1 

Skrlatlnka. — Scarlatina. 
Celje 
Celje, mesto . . 
Čakovec . . . . 
Dolnja Lendava. 
Konjice . . . . 
Ljutomer . . . 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto . 
Murska Sobota . 
Prelog 
Ptuj 
Ptuj, mesto . . 

Skupaj 

1 
1 
4 
1 
1 

2 
3 
1 

1 
1 

16 

1 
1 
3 

i 
, 
. 
1 
2 
. 
. 
9 

i 
1 

. 
1 

. 

3 1 
Ošpice. — Morbilli 

Ljutomer 
Maribor, mesto . . 

Skupaj . 

Davlca. 
Dolnja Lendava. . 
Gornji grad . . . 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni Breg 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prevalje 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . 

i 
1 

4 
. 
4 

3 

3 

. 

. 

. 

22 

Dipbteria et Croup. 

Skupaj . | 13 

1 

Sen. — Erysipelas. 
Celje 
OornjI grad . . . 
Konjice 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Ptuj, mesto . . . 

Skupaj 10 

14 

V M a r i b o r u , dne 20. februarja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent d r . J u r e č k o e. r. 

L. br. 216/1. 

Izprememba v seznamkn zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
V imenik zdravniške zbornice za Slovenijo je bil 

vpisan dr. Peter S o k o l o v , okrožni zdravnik pri 
Sv. Juriju ob SčavnicL 

V M a r i b o r u , dne 24. februarja 1928. 

Po naredbi velikega župana mariborske oblaeti: 
oblastni Bonitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Vet. br. 51/10. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z d n e 27. f e b r u a r j a 1928. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskib poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

S t e k l i n a . 
Maribor, desni breg: Bukovec (Bukovec 1 dvo

rec). 
S v i n j s k a k u g a . 

Maribor, desni breg: Lobnica (Lobnica 1 dvorec), 
Račje (Račje X dvorec). Maribor, levi breg: Kam-
nica (Kamnica 1 dvorec). Ptuj : Središče (Središče 
5 dvorcev). 

V M a r i b o r u, dne 27. februarja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih obiastev. 
S 7/27^17. 469 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Albin J a m n i k, trgovec v Ljub

ljani. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S *7/27—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 139. 
k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 18. februarja 1928. 

S 8/26—47. 470 

Sklic zbora upnikov. 
Prezadolženka: z a p u š č i n a p o p o k o j n e m 

J a n k u M o d i c u , trgovcu v Ljubljani 
Na predlog upravnika konkurznega sklada se 

sklicuje zbor upnikov na dan 3. m a r c a 1 9 2 8 . ob 
pol desetih pri tem sodišču v sobi št. 140. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 18. februarja 1928. 

S 11 /27—204. 420 

Potrditev prisilne poravnave. 
Potrjuje se poravnava, sklenjena dne 80. janu

arja 1928. med konkurznim dolžnikom F r. K ö -
n i g o m , trgovcem v Celju, in njegovimi upniki za. 
17% % njih terjatev. Ta kvota je plačljiva glede 
blagovnih upnikov v 14 dneh po pravnomočnosti 
poravnave, torej v štirih tednih po razglasitvi po
ravnave v Uradnem listu, glede sorodnikov pa v 
12 mesečnih obrokih, pričenši s prvim dnem meseca 
po pravnomočnosti prisilne poravnave; obroki do-
spevajo v plačilo najkesneje do vsakega 10. dne v. 
mesecu. 

Ce ne plača konkurzni dolžnik te kvote pravo
časno, zapade ugotovljena terjatev oelotno v pla-

Okrožno sodišče v Celja, 
dne 1. februarja 1928. 

S 1/28—2. 424 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev kbnkurza o imovini Antona K a j -

f e ž a st., industrijca, trgovca in posestnika v Ko
čevju št. 235, registriranega pod firmo: Anton Kaj-
fež v Kočevju. 

Konkurzni komisar: Jakpb Jerman, okrajni sod
nik in predstojnik okrajnega sodišča v Kočevju. 

Upravnik mase: dr. Štefan Rajh, odvetnik v Ko
čevju. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Ko
čevju dne 1 4 . m a r c a 1 9 2 8. ob desetih. Oglasit-
veni rok do dne 3 1 . m a r c a 1 9 2 8 . Ugotovitveni 
narok pri imenovanem sodišču dne 1 6 . a p r i l a 
1 9 2 8. ob desetih. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 
oddelek L, 

dne 24. februarja 1928. 

Cg l a 67/28—5. ' 474 

Oklic 
Edvard Blaha, zasebni uradnik v Mariboru, je 

vložil zoper Ano B l a h o v o , rojeno Schwareovo, 
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sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi ločitve za
kona od mize in postelje. 

Spravni poizkusi so se določili na dni 
12., 2 1 . i n 28 . m a r c a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 80. 
Ker je bivališče Ane Blahove neznano, se, ji po

stavlja za skrbnika dr. Fric Juritsch, odvetnik v 
Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 
dne 21. februarja 1028. 

C 29/28—1. 358 

Oklic 
posestnik v Malem. Janez Vrhevšek, posestnik v Malem. Pudlogu 

št. 14, je vložil zoper Alojzija B a z n i k a , posest
nika iz Goreuje vasi št. 21, tožbo zaradi 3000 Din. 

Narok za ustno razpravo se je določil nà dan 
20. m a r c a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je sedanje bivališče Alojzija Baznika nezna

no, se mu postavlja za skrbnika Fridolin Beniger, 
sodni uradnik v Krškem. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 14. februarja 1928. 

glede nepremičnin v škodo zdražitelja, M je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski' tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 10. januarja 1928. 

E 624/27—8. 387 

Dražbeni oklic. 

476 C 45/28—1. 
Oklic. 

Franc Cernie, čevljarski mojster na Zidanem mo
stu, je vložil zoper Alojzija N o v a k a , šoferja, in 
Matildo N o v-a k o v o, oba neznanega bivališča. 
tožbo zaradi 4170 Din. ' 

Narok za ustno razpravo se je določil na-dan 
13. m a r c a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 5. 
Ker je bivališče obeh tožencev neznano, se jima 

postavlja za skrbnika Janez Hrastnik, posestnik v 
Št. Lenartu nad Laškim. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek II., 
dne 13. februarja 1928. 

Dne 2 6. m a r c a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Petrova vas, vi. št. 4, in zemljiška 
knjiga Kleč, vi. št. 63. 

Cenilna vrednost: 41.807 Din 15 p; najmanjši po-
nudek: 27.871 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki ie 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek L, 
dne 4. februarja 1928. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 12. februarja 1928. 
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Ne I 853/28—4. 450 3—1 
Amortizacija. 

Na prošnjo Ane P r a h o v e , posestnice na Go
renjih Skopicah št. 1, se uvaja postopanje za amorti
zacijo nastopne vložne knjižice, ki jo je prosilka 
baje izgubila: Vložna knjižica Hranilnice in posojil-

E 1283/27. 

Dražbeni oklic 
Dne 2 1 . m a r c a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Klanec, vi. št. 76, 222 in 228, in 
zemljiška knjiga Dobrava, vL št. 18. 

Cenilna vrednost: 61.230 Din; najmanjši ponu-
dek: 37.628 Din 35 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred .za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni. oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 
dne 16. januarja 1928. 

Ne U 90/27. 392 
Dražbeni oklic 

Dne 12. m a r c a 1 9 2 8 . ob devetih bo v Ime-
nem št. 58 pri Podčetrtku, sodni okraj Kozje, na licu 
mesta, po potrebi tudi naslednje-dni javna dražba 
nepremičnin: davčna občina Imeno, vi. št. 123, 232 
in 273 (hiša št. 58 s trgovino, mlekarno, skladišči, 
vsemi 'zemljiškimi parcelami, izmed katerih jo več 
vinogradov, in s priteklinami). 

Cenilna vrednost: 303.704 Din 20 p; vrednost pri-
teklin: 29.039 Din 57 p; najmanjši ponudek: 
300.000 Din. 

Prodajalo so bo najprej po gospodarskih enotah, 
in sicer: 6 skupin in 11 posameznih zemljiških parcel 
s priteklinami, nato pa se bo vršila prodaja vsega 
zemljišča skupno; veljal bo način najboljšo prodajo. 
Natančnejši pogoji so na vpogled pri okrajnem so
dišču v Konjem med uradnimi urami 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, eicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 5. februarja 1928. 

E 1064/27—5. 331 

Dražbeni oklic 
Dne 2 4. m a r c a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št, 4 dražba nepremičnin: 
nice v ^Cerkljah, registrirane zadruge z omejeno za- zemljiška knjiga za katastralno občino Vrhole, polo-
vezo, št. 866 v imenski vrednosti dne 1. januarja. vice vi. št. 196. 
1928. 526 Din 30 p. I Cenilna vrednost: 17.614 Din 72 p; vrednost pri-

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje ] teklin: 3.585 Din; najmanjši ponudek: 11.750 Din 
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pravice do navedene knjižice v š e s t i h m e s e c i h 
od današnjega dne, ker bi se sicer po tem roku iz
reklo, da je vložna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Krškem, oddelek L, 
dne 22. februarja 1928. 

451 E 231/28—8. 
Dražbeni oklic 

Na predlog upravnika konkurzne mase, drja. 
Alojzija R a k u n a , odvetnika v Celju, bo dne 
2 8. m a r c a 1 9 2 8 . ob devetih pri tem sodišču v 
sobi št. 4 na podstavi obenem odobrenih pogojev 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Latkova vas, 
vi. št. 1462: poslopja (stanovansko in gospodarsko, 
drvarnica in kozelc), cenilna vrednost 117.394 Din, 
zemljišča (njive, travniki, gozdi),,cenilna vrednost 
277.491 Din 80 p, pritekline, cenilna vrednost 12.375 
Din — skupaj 407.260 Din 80 p; najmanjši ponudek 
271.510 Din 80 p. 

K nepremičninam spadajo te-le priteklne: 1 par 
volov, 1 krava in razno gospodarsko orodje. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 40.730 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek Ш., 
dne 6. februarja 1928. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti'pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne moglo več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek II., 
dne 4. februarja 1928. 

E 881/27—4. 
Dražbeni oklic. 

Dne 29. m a r c a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
a) zemljiška knjiga za davčno občino Krško, vi. 
št. 33 (hiša in vrt), b) zemljiška knjiga za davčno 
občino Krško, vi. št. 1093 (hiša, vrt, gozd, njive in 
kamenolom). 

Cenilna vrodnost: ad a) 19.800 Din, ad b) 10.000 
Din; najmanjši ponudek: ad a) 13.200 Din, ad b) 
6667 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 25. januarja 1928. 

E 623/27—6. 173 
Dražbeni oklic 

Öne 2 3. m a r c a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba, nepremičnin: 
zemljiška knjiga Dobliče, vi. št. 726. 

Cenilna vrednost: 13.493 Din 50 p; najmanjši po
nudek: 8996 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za-
četitom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

E 417/26—22. 390 

Dražbeni oklic. 
Dne 24. m a r c a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Št. Jernej, vi. š t 464, in polovice 
vi. št. 457, kataetralna občina Ostrog. 

Cenilna vrednost: 26.234 Din 41 p; vrednost pri-
teklin: 31 Din 50 p; najmanjši ponudek: i7.490.Din, 
odnosno 10.800 Din in 3764 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle vec uveljavljati 
glede nepremičnin v Škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 12. februarja 1928. 

391 E 600/27—9. 
Dražbeni oklic 

Dne 2 4. m a r c a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba četrtinke nepre
mičnin: zemljiška knjiga Planina, vi. št. 185. 

Cenilna vrednost: 1716 Din 95 p; vrednost pri-

E 844/27—9 E 837/27—5. 388 

Dražbeni oklic 
Dne 2 9. m a r c a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 2 dražba -nepremičnin: 
1.) zemljiška knjiga za katastralno občino Krško 
vas, polovice vi. št. 323 (lesena hiša in 3 njive); 
2.) zemljiška knjiga za katastralno občino Krško 
vas, polovice vi. št. 982 (njiva); in 3.) zemljiška 
knjiga za katastralno občino Veliki trn, vi. št. 910 
(njiva, vinograd in gozd). 

Cenilna vrednost: ad 1.) 6000 Din, ad 2.) 600 Din 
in ad 3.) 34.400 Din; najmanjši ponudek: ad 1.) 
4000 Din, ad 2.) 400 Din in ad 3.) 22.667 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 13. februarja 1928. 

455 E 674/27—16. 
Dražbeni oklic 

Dne 20. m a r c a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Vuzenica, vL št. 1 in 2. 

Cenilna vrednost: 23.676 Din 30 p; vrednost prir 
teklin: 51 Din 75 p; najmanjši ponudek: 1145 Din. I teklin: 190 Din; najmanjši ponudek: 15.910 Din 87 p. 
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2d. 
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 

sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi ee ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek I., 
dne 23. februarja 1928. 
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E 7*)9/27—5. 327 

Dražbeni oklic. 
Dne 1 3. m a r c a 1 9 2 8. ob enajstih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
a) zemljiška knjiga Podova, vi. št, "2, b) zemljiška 
knjiga Podova, vi. št. 155, in c) zemljiška knjiga 
Sv. Marjeta, vi. št. 321. 

Cenilna vrednost: ad a) 19.264 Din 75 p, ad b) 
2642 Din 80 p in ad c) 1365 Din 20 p, skupna vred
nost zavezanki lastne polovice 11.636 Din 48 p; 
•skupni najmanjši ponudek: 7758 Diu. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
паШ na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 6. februarja 1928. 

E 170/27—7. 
Dražbeni oklic 

Dne 2. a p r i l a 1 9 2 8 . 
pisanem sodišču v sobi št. 

435 

ob desetih bo pri pod-
4 dražba nepremičnin: 

zemljiška knjiga Stara vas, vi. št. 128 in 446. 
Cenilna vrednost: 1900 Din; najmanjši ponudek: 

1267 Din. 
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 

sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, oddelek II., 
'dne 19. februarja 1928. 

379 E 7987/27—5. 
Dražbeni oklic. 

Dno 3 0. m a r c a 1 9 2 8. ob enajstih bo pri pod-
pisanom sodišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Prepole. a) vi. št. 74, b) vi. št. 170, 
c) vi. št. 213. 

Cenilna vrednost: ad a) 28.957 Din, zavezani 
stranki lastne polovice 14.478 Din 50 p, ad b) 4046 
Din, zavezani stranki lastne polovice 2023 Din, ad e) 
2670 Din, zavezani stranki lastne polovice 1335 Din; 
vrednost priteklin: 2170 Din (do polovice že všteta 
v cenilni vrednosti); najmanjši ponudek: ad a) 9660 
Din, ad b) 1370 Din, ad c) 900 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za : 

četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnsl 
v dobri veri. 

Drugače pa se орогатја na dražbeni oklic, ki jo 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 7. februarja 1928. 

E 1080/27—7. 436 
Dražbeni oklic. 

Dne 12. m a r c a 1 9 2 8. ob pol desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin
skih deležev: zemljiška knjiga Zraiavlje, vi. št. 81 
parcele št, 95 [deloma travnik, deloma pašnik in 
njiva]), 

Cenilna vrednost: 700 Din 92 p; najmanjši ponu
dek: 468 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 8. februarja 1928. 

Letnik X. 
E 354/27—16. 393 

Dražbeni oklic 
Dne 3. a p r i l a . 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Stanošino, vi. 
št. 7. 

Cenilna vrednost: 13.960 Din 25 p; vrednost pri-
teklin: 50 Din; najmanjši ponudek: 9340 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je egiaMti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pted za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 9. februarja 1928. 

E 588/27—(13. 337 

Dražbeni oklic 

C 870/27—19. 437 

E 7051/27—5. 380 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 6. m a r c a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Grajska vrata, vi. št. 417. 

Cenilna vrednost: 10.750 Din; najmanjši ponu
dek: 7166 Din 66 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi so ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnil 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 9. februarja 1928. 

Dražbeni oklic 
Dne 12. m a r c a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št, 4 ponovna dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Križevci, vi. št. 511 (par
cela št. 1533 [hiša, pripravna, za obrt, z gospodar
skim poslopjem, stavbni prostor, sadovnjak, vrt, 
njiva] in parcela št. 2400/1198 [njiva]). 

Cenilna vrednost: 87.674 Din; vrednost priteklin: 
2500 Din; najmanjši ponudek: 45.087 Dh\. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

. Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 9. februarja 1928. 

Dne 2 3. in a r c a 19 2 8. ob pol enajstih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 26 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Bohinjska Bistrica, vi. št. 14 
(hiša št. 12 na Bohinjski Bistrici s srenjskimi pra
vicami in 7 zemljiških parcel). 

Cenilna vrednost: 28.900 Din; najmanjši ponu
dek: 19.268 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki jo 
nabit na uradni deski tega sodišča,* 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 10. februarja 1928. 

E 600/27—9. m 
Dražbeni oklic 

E 2564/27—9. 294 

Dražbeni oklic. 

E 405/27—5. 174 

.* Dražbeni oklic 
DBe 1 6. m a r o a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Št. Rupert, vi. št. 835, 10Ì2, 1167, 
905, in četrtinke vi. št. И69. 

Cenilna vrednost: 13.16© Din; najmanjši ponu
dek i 8110 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
detkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v Škodo zdražitelja, Id je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodiSČa. 

Okrajno sodišče v Mokronogu j oddelek II., 
dne 12. januarja 1928. 

Dne 16. m a r c a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Ptuj, vi. št. 231. 

Cenilna vrednost: 426.598 Din 50 p; najmanjši 
ponudek: 213.299 Din 25 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni, deski tega sodišča. 

..- Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 20. januarja 1928. 

E 2173/27—13. 333 

Dražbeni oklic 
Dne 2 7. m a r c a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Gruškovje, vi. št. 4. 

Cenilna vrednost: 28.403 Din 60 p; vrednost pri
teklm: 1560 Din; najmanjši ponudek: 19.976 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, Id je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski toga sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek TV., 
dne 30. januarja 1938. 

Dne 2 2. m a r c a 19 28. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 26 dražba nepremičniu: 
zemljiška knjiga Begunje, vi. št. 279 (hiša št. 21 na 
Zgoši z gospodarskimi poslopji in 3 zemljiškimi par
celami). 

Cenilna vrednost: 6680 Din; vrednost priteklin: 
120 Din; najmanjši jxmudek: 4454 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
\ dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 10. febfuarja 1928. 

E 847/27—7. 339 
Dražbeni oklic 

Dne 2 2. m a r c a 1 9 2 8 . ob pol enajstih bo pri 
podpisanem sodišču,v sobi št. 26 dražba nepremić 
nin: zemljiška knjiga Bohinjska Bela, vi. št. 279 
(hiša št. 90 na Bohinjski Beli in 4 zemljiške parcele). 

Cenilna vrednost: 54.471 Din; vrednost priteklin: 
250 Din; najmanjši ponudek: 36.314 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem патоки pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 10. febfuarja 1928. 

E 1114/27—7. 340 

Dražbeni oklic 
Dne 2 3. m a r c a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št» 26 dražba neprendonin: 
zemljiška knjiga Ljutmo, vi. š t 336 (hiša št. 36 v 
Ljubnem z gospodarskim poslopjeat m vrtom). 

Cenilna vrednost: 36.144 Din; пајШапјв! ponu
dek: 23.429 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri-

. '.. --aft^Vï.- ••M 
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Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 10. februarja 1928. 

432 Vpisi v trgovinski register« 

E 769/27—6. 302 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 1 . m a r c a 1 9 2 8. ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin, 
in sicer treh sedmink in ene sedminke: zemljiška 
knjiga Gabrnik, vi. št. 50 (hišno in gospodarsko po
slopje, vinogradi in zemljiške parcele). 

Cenilna vrednost: treh sedmink 69.750 Din 51 p, 
ene sedminke 23.250 Din 17 p; vrednost pritoklin: 
3000 Din; najmanjši ponudek: za tri sedminke 
46.500 Din 36 p, za eno sedminko 15.500 Din 12 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravn.il 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek П., 

dne 17. decembra 1927. 

E 1065/27—5. 4 5 2 

Dražben« oklic 
Dne 17. m a r c a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Ošelj, vi. št. 56 (hišno in gospodar
sko poslopje, kovačnica in zemljiške parcele). 

Cenilna vrednost: 33.926 Din 45 p; najmanjši po
nudek: 22.617 Din 64 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek П., 
dne 27. januarja 1928. 

E 866/27—5. 328 

Dražbeni oklic 
Dne 2 1. m a r c a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremičnin: 
a) zemljiška knjiga Dobrina, vi. št. 83 in 414, in 
b) zemljiška knjiga Loka, vi. št. 127. 

Cenilna vrednost: ad a) 8832 Din 35 p in 21.194 
Din 40 p, ad b) 553 Din 85 p; najmanjši ponudek: 
20.387 Din 7 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek IL, 
dne 31. januarja 1928. 

P 2/28—1. 151 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 

22. decembra 1927., opr. St. L 13/27—4, je bil Peter 
G r 8 a r, posestnik v Dragomlju št. 11, zaradi pijan
čevanja in zapravljanja omejeno preklican. 

Za pomočnika mu je postavljen Peter Grčar, po
sestnikov sin v Dragomlju št. 9. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek I., 
dne 10. januarja 1928. 

P V 3/28. 238 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 

31. novembra 1927., opr. št. L V 4/27—8, je bil 
Ivan P o d 1 e s e k, prej stanujoč v Predanovcih 
š t 31, zaradi umobolnosti popolnoma preklican. 

Za ekrbnika mu je postavljen Janez Podlesek, 
posestnik v Predanovcih št. 5. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek V., 
dne 24. januarja 1928. 

I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

121. Sedež: Biš. 
Besedilo firme: Ivan Polzi. 
Obratni predmet: trgovina z živo in zaklano 

živino (prašiči in teleti) in sadjem kakor tudi njiju 
izvoz. 

Imetnik: Ivan Polzi, posestnik v Boču št. 69. 
M a r i b o r , dne 26. januarja 1928. 

122. Sedež: Dolenja vas pri Cerknici. 
Besedilo firme: Martin Klammer. 
Obratni predmet: izdelovanje eteričnega olja. 
Imetnik: Martin Klammer v Dolenji vasi pri 

Cerknici. 
L j u b l j a n a , dne 6. februarja 1928. 

123. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Savel Kalin. 
Obratni predmet: trgovina s sirovimi kožami. 
Imetnik: Savel Kalin, trgovec v Ljubljani. Za-

lokarjeva ulica št. 13. 
L j u b l j a n a , dne 23. januarja 1928.. 

124. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Anton Golež. 
Obratni predmet: trgovina z drobnim in galante

rijskim blagom in pletenino. 
Imetnik: Anton Golež, trgovec v Mariboru. Ale

ksandrova cesta št. 42. 
M a r i b o r , dne 26. januarja 1928. 

125. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Karol Zmazek. 
Obratni predmet: špedicija, izvoz žive in zaklane 

živine in trgovina z njo. 
Imetnik: Karel Zmazek, trgovec v Mariboru, 

Cankarjeva ulica št. 30. 
M a r i b o r , dne 9. februarja 1928. 

126. Sedež: Slovenjgradec. 
Besedilo firme: Ivan Mikolič, tovarna meril, Slo

venjgradec. 
Obratni predmet: nakupovanje in prodajanje lesa 

in izdelovanje in prodajanje meril, peresnic, risalnih 
desk in omaric za zrcalca. 

Imetnik: Ivan Mikolič, trgovec v Slovenjgradcu. 
C e l j e , dne 1. februarja 1928. 

127. Sedež: Sodražica. 
Besedilo firme: Ivan Lušin. 
Obratni predmet: trgovina z lesom in ogljem. 
Imetnik: Ivan Lušin, trgovec v Sodražici št. 35. 
N o v o m e s t o , dne 17. januarja 1928. 

128. Sedež: Št. Janž. 
Besedilo firme: Franc Rakun, trgovina z vinom 

na debelo. 
Obratni predmet: trgovina z vinom, na debelo. 
Imetnik: Franc Rakun, posestnik in gostilničar 

v Št. Janžu (pošta Rečica ob Savinji). 
C e l j e , dne 8. februarja 1928. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a e t o p n i h f i r m a h : 

129. Sedež: Kočevje. 
Besedilo firme: A. Kajfež, trgovec: 
Izbrisala se je prokura, s katero je bil poverjen 

Avgust Bercieri. 
N o v o m e s t o, dne 1. februarja 1928. 

130. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Matej Orehek: 
Samostojna prokura je podeljena Mateju Orehku 

ml., trgovinskemu poslovodji v Ljubljani, Kolodvor
ska ulica št. 26. 

L j u b l j a n a , dne 17. januarja 1928. 

•131. Sedež: Rogoznica pri Ptuju. 
Besedilo firme: Jakob Matzun. 
Obratni predmet: opekarna z okrožno pečjo, 

trgovina z vsem blagom, dopuščenim v prostem pro
metu: 

Izbrisala se je dosedanja imetnica Berta Matzun 
in prav tako se je izbrisala prokura Alberta Schar-
nerja; vpisal pa se je sedanji imetnik Albert Schar-
ner, posestnik v Ptuju. 

Prokura se je podelila Berti Scharnerjevi, po-
sestnici v Ptuju. 

Vpisala se je ženitna pogodba imetnikove žene 
Berte Scharnerjeve z dne 4. aprila 1923. 

Podpis firme: Imetnik podpisuje za firmo tako, 
da postavlja pod njeno natisnjeno, napisano ali 
štampiljirano besedilo svoje ime. Prokuristinja pod
pisuje za firmo tako, da postavlja pod njeno natis
njeno, napisano ali štampiljirano besedilo svoje ime: 
Berta Schamer s pristavkom, ki označuje prokuro. 

M a r i b o r , dne 16. februarja 1928. 

132. Sedež: Stari trg. 
Besedilo firme: Kari Kovač: 
Prokura se je podelila Francu Kovaču, snu 

imetnika te firme. 
L j u b l j a n a , dne 17. januarja 1928. 

Ш. I z b r i s a l a se j o n a s t o p n a f i r m a : 

133. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Karl Haber. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom: 
Ker se je obrt opustil. 
M a r i b o r , dne 19. januarja 1928. 

Popravek. 
V Uradnem listu 19 z dne 25. februarja 1928. 

mora stati na strani 126. pod naslovom: Vpisi v trgo
vinski register vrsta: 

I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

Razglasi raznih uradov in oblastev» 
6 0 . 

Izpremembe in dopolnitve v pravilniku 
o prijavi in odjavi plovnih objektov v 

rečnih pristaniščih.* 
Gospod minister za promet je izvolil odobriti z 

odločbo TJ. P. in R. S. br. 856 z dne 30. januarja 
1928. naslednje izpremembe in dopolnitve v pravil
niku o prijavi in odjavi plovnih objektov v rečnih 
pristaniščih kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev, ki je bil razglašen v «Službenih Novinah kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 30. septembra 
1927., št. 221/LXI: 

1.) Do nadaljnje naredbe se ustavlja uporabljanje 
celotne točke b) pod A. in B. člena 5. v omenjenem 
pravilniku. 

Potemtakem niso plovni objekti, če ne vrše trgo
vinske operacije, dolžni predlagati pristaniškim ka-
petanijam predpisane prijave o svojem prihodu ali 
odhodu; vendar pa se priporoča poveljnikom (vod
jam, krmarjem) plovnih objektov, naj — zlasti ta
krat, kadar se mude v pristanišču dlje časa, t. j . dlje 
nego šest ur — v lastni prid kakor tudi zaradi reda 
in pozornosti proti državnim oblastvom kakorkoli 
obvesto pristaniško kapetanijo o svoji prisotnosti 
(svojem bivanju) v pristanišču, Če jim to ne pri
zadeva posebnih težav ali stroškov. 

2.) Drugi odstavek člena 6. v omenjenem pra
vilniku naj se. dopolni s stavkom: «Prav tako se 
ne smatra za trgovinsko operacijo odpenjanje in 
pripenjanje praznih vlačilnic iz vlake ali v vlako». 

3.) Prvi odstavek člena 17. v omenjenem pravil
niku naj se dopolni na koncu pred črkami «itd.» s 
stavkom: «kakor tudi promet blaga in potnikov v 
pristaniščih». 

Iz pisarne uprave pomorstva in rečnega prometa 
v Beogradu, 

dne 30. januarja 1928.; št. 856. 

61. 
Popravek k pravilniku o prijavljanju 
nalezljivih bolezni in o zbiranju po

datkov o njih gibanju.4"'' 
V tem pravilniku, objavljenem v «Službenih No

vinah» z dne 9. julija 1927., št. 152/XLVI, naj. se 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 21. februarja 1928., št. 40/IX. — 
Pravilnik glej v Uradnem listu z dne 4. novembra 
1927., št. 450/111. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 24. februarja 1928., št. 43/X. — 
Pravilnik glej v Uradnem listu z dne 16. julija 192f7., 
št. 329/77. 
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•doda, na koncu člena 26. dostavek: «in po členu 219. 
v pravilih službe, IV. delu, izvestje (prijavo in od
javo) o primerih nalezljivih bolezni v hišah onih 
vojaških obveznikov, ki so na odsotstvu. njih prvo
stopnim komandam». 

Iz centralnega higienskega zavoda v Beogradu, 
dne 9. februarja 1928.; št. 1923. 

et. 3696/28. 

Razglas. 
428 

G o s p o d a , T s k a p o s l o v a l n i c a o s o b j a 
l j u b l j a n s k e ž e l e z n i š k e d i r e k c i j e v 
L j u b l j a n i , r. z. z o. z., in 

S t a v b n a z a d r u g a , « D e l a v s k i d o in» v 
Š i š k i . r. z. z o. z. v Ljubljani Vil., 
uživata po naredbi gospođa ministra za finance z 
dno 25. decembra 1923., br. 43.322 (Uradni list z dne 
7. januarja 1924, št. 3/1), oprostitev od plačevanja 
taks, navedenih v tej naredbi, izza dne 1. marca 
1928. za čas, dokler veljajo sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 22. februarja 1928. 

St. 278. ~ 406 3—3 

Razglas o drugi ustni licitaciji za dobavo 
gramoza za državne ceste v območju 

gradbene sekcije v Ljubljani. 
Ker prva javna ustna licitacija ni uspela, raz

pisuje podpisana gradbena sekcija po nalogu grad
bene direkcije z dne 4. januarja 1928., š t 72, drugo 
ustno licitacijo za dobavo gramoza za nastopne 
•državne ceste: 

1.) sa Ljubeljsko državno cesto od km 00 do 
km 16-0 na dan 16. m a r c a 19 2 8. ob devetih; 

2.) za Trojansko državno cesto, in sicer za progi 
od km 0-8 do km 15-0 in od km 20-0 do km 43-320, 
na dan 16. m a r c a 1 9 2 8. ob enajstih; 

3.) za Tržaško državno cesto od km 0-0 do 
lem 27-0 na dan 17. m a r c a 1 9 2 8. ob devetih; 

4.) za Tržaško državno cesto od km 27-0 do 
km 46-5 na dan 17. m a r c a 1 9 2 8 . ob desetih; 

5.) za Zagrebško državno cesto, in sicér za progi 
od km 0-0 do km 30-0 in od km 34-0 do km 38-0, na 
dan 17. m a r c a 1 9 2 8. ob enajstih. 

Obširnejši razglas glej v Uradnem listu 18 z dne 
23. februarja 1928. 

Gradbena sekcija v Ljubljani, 
dne 18. februarja 1928. 

sobi št. 8, dne 15. in 16. marca 1928. v občinski 
pisarni v Slovenski Bistrici in dne 20. marca 1928. 
v občinski pisarni v Poljčanah. 

Zdražitelj lova bo moral plačati razen običajnih 
pristojbin še 20%no oblastne takse. 

V M a r i b o r u , dne 23. februarja 1928. 
Sreski poglavar v Mariboru, desni breg: 

I. Poljanec s. r. 

st. iwe/ii. 422 2—.1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 21 palic raznega orodnega 

jekla. 
Ponudbo naj se vlože najkesneje do dne 1 5 e g a 

i n a r o a 1 9 2 8 . ob enajstih. . 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 23. februarja 1928. 

.Št. 1433/3. 421 

Razglas o dražbi občinskih lovov v srezu 
Mariboru, desni breg. 

Dražbo občinskih lovov v srezu Mariboru, desni 
breg, se bodo vršile po naslednjem redu: 

d n e l(2v m a r i c a l i928. za o b č i n e : Bi
strico pri Limbušu, Dogoše, Fram, 'Gorico, Spodnje 
Hoče, Zgornje Hoče, Ješenco, Loko, Sv. Marjeto na 
Dravskem polju, Zrkovce, Morje in Orehovo vas; 
• d n e '14. m,ar,qa 1 9 2 8 . za ' o b č i n e : F5-

volo, Rače, Radvanje, Ranče, Ruše, Studence, Tezno, 
Oinžat, Sv. Lovrenc na Pohorju, Recenjak. Rdeči 
breg in Kumen; 

d n e 15. m a r c a 1 9 2 8 . z a ob.č in e: Bojtino, 
Slovensko Bistrico, Zgornjo' Bistrico, Bukovec, Ci-

•gonoe, Crešnjevec, Frajhajm, Gabrnik, Kalše, Ko
vače» vas, Laporje in Spodnjo Ložnico; 

d n e 16. m a r c a 1 9 2 8. za o b č i n e : Zgornjo 
Ložnico, Sv. Martin na Pohorju, Spodnjo Novo vas, 
Ogljenšak, Ošelj, Pokoše, Zgornjo Polska/vo, Spod
njo Polskavo, Prctrež, Ritožnoj, Smrečno, Šentovoc, 
VrhJogo in Vrhole; 

d n e 2 0. m a r c a 19 28. z a o b č i n e : Dežno, 
Hošnico, Jelove« - Makole, Lušečko vas, Modraže, 
Pečke, Pekel, Stanosko, Stopno, Stud ©nice in Sta-
tenberg. 

Dne 12. in 14. marca 1928. se bo vršila dražba 
pri sreskeni poglavarju v Mariboru, desni breg, v 

Razne objave. 
4 2 9 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 22. februarja 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 410,549.230-04 
Posojila 1.584,461.740-77 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.072,664.873-70 
Račun začasne zamene 299,202.923-46 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.188,377.163— 
Saldo raznih računov . . . . . 799,611.373-62 

„ . 9.271,222.338-59 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 10,931.045-57 
Novčanice v obtoku 5.339,760.090— 
Državni račun začasne zamene . . 299,202.923-46 
Terjatve države po raznih računih 446,046.722-24 
Kazne obveznosti 923,848.524-32 
Terjatve države za zastavljene do

mene . 2.138,377.163— 
Nada vek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 88,055.870-— 
9.271,222.338-59 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlat« za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Vabilo na ustanovni občni zbor 
predznamenovalcev delnic za delniško družbo 
Šentjanški premogovnik And. Jakil, 

d. d. s sedežem v Krmeljn pri Št. Janin, 
ki ga sklicujejo podpisani koncesionarji in ki se bo 
vršil dne 14. m a r c a 1 9 2 8. v Krmelju (grad), po-
čenši ob 11. uri po naslednjem d n e v n e m r e d u : 

a) Volitev predsednika zborovanju izmed kon-
cesionarjev. 

b) Sklepanje o ustanovitvi družbe m o končni 
določitvi vsebine družbenih pravil, kakor so dr-
žavnooblastveno odobrena. 

c) Volitev treh članov prvega upravnega sveta, 
č) Volitev treh članov prvega, nadzorstvenega 

odbora. 478 
V K r in e 1 j u, dne 26. februarja 1928. 

Franja Jakil. Julij Jakil. Niko Jakil. 
Vence Jakil. Jožko JakU. 

Vabilo na XXIX. redni občni zbor 
Splošnega kreditnega društva 

v Ljubljani, 
r. z. z o. z., 

ki se bo vršil dne 17, m a r c a 1 9 2 8. ob 17. uri 
45 minutah v zadružnih prostorih v Ljubljani, Ale

ksandrova cesta št. 5. 

D n e v n i r e d : 
1.) Čitanje zapisnika o zadnjem občnem zboru. 
2.) Poročilo upravnega sveta in predložitev ra

čunskega zaključka. 
3.) Poročilo nadzorništva. 
4.) Odobritev bilance za leto 1927. 472 
5.) Volitev upravnega sveta. 
6.) Volitev nadzorništva. 
7.) Izprememba §§ 9., 26. in 27. zadružnih pravil. 
8.) Slučajnosti. . 

Upravni svet 

Vabilo na VI. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Zadružna banka v Ljubljani 
dne 17. m a r c a 1 9 2 8 . ob 17. uri v bančnih pro

storih v Ljubljani, Aleksandrova cesta št. 5. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta o poslovnem letu 

1927. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Odobritev bilance za leto 1927. in sklepanje 

o razdelitvi čistega dobička. 
4.) Volitev v upravni svet. 
5.) Volitev v nadzorstveni svet. 
6.) Slučajnosti. 471 

# * * 
Po § 14. bančnih pravil se smejo udeležiti obč

nega zbora oni delničarji, ki so položili pri Zadružni 
banki v Ljubljani najpozneje šest dni pred zboro
vanjem najmanj deset delnic. . 

Vabilo na IV. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Tovarna usnja 
Franz Woschnagg in sinovi, 

d. d. v Šoštanju, 
dne 2 5. m a r c a 1 9 2 8. ob desetih v tvornični pi

sarni v Šoštanju. 

D n e v n i r e d : 
1.) Čitanje zapisnika o Ш. občnem zboru z dne 

3. aprila 1927. 
2.) Poročilo upravnega sveta o posàDvnem letu 

1927. 
3.) Volitev novega upravnega sveta. 
4.) Izprememba družbenih pravil. 
5.) Zvišba delniške glavnice od 8,000.000 Din na 

12,000.000 Din. 
6.) Predložitev bilance z dne 31. decembra 1927. 
7.) Poročilo računskih preglednikov. 
8.) Odobritev bilance, za leto 1927. in sklepanje 

o uporabi čistega dobička. 
9.) Slučajnosti. 425 

* * * 
Po § 16. družbenih pravil se sme udeiliežiti delni

čar glasovanja, če se izkaže vsaj šest dni pred obč
nim zborom, da je redno vpisan v delniški knjigi. 

V Š o š t a n j u , dne 15. februarja 1928. 

Upravni svet 

438 3-2J Zanatska banka 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 

a. d. n B e o g r a d u , 
bo imela v nedeljo dne 2 5. m a r c a 1 9 2 8 . ob 
devetih v dvorani Kola srpskih sestara v Beogradu, 

Frankopanova ulica br. 11, 
prvi redni zbor svojih delničarjev 

z naslednjim d n e v n i m r e d o m : 
1.) Volitev zapisnikarja, treh skrutinatorjev in 

treh overovateljev zapisnika o zboru. 
2.) Poročilo upravnega odbora o delovanju banke 

in predložitev računov za leto 1927. 
3.) Poročilo nadzorstvenega odbora za leto 1У27: 
4.) Odobritev bilance in delovanja upravnega od

bora in nadzorstvenega odbora za leto 1927. 
5.) Predlog o uporabi čistega dobička. 
6.) Volitev šestih članov upravnega odbora in 

dveh članov poslovnega odbora glavne podružnice 
v Zagrebu namesto odstopivših članov. 

7.) Sklepanje o morebitnih predlogih po členu 28. 
bančnih pravil. 

* # * 
Delničarji, ki se žele udeležiti tega zbora, morajo 

deponirati svoje začasne delnice najmanj sedem dni 
pred zborom po členu 24. bančnih pravil ali pri bla
gajni centrale Zanatske banke kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca, a. d., ali pa pri blagajni glavne 
podružnice v Zagrebu, Baruna Jelačića ulica br. 2. 

Obenem se opozarjajo delničarji Zanatske banke 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a. d., da jim 
delnic za udeležbo na zboru delničajev z dne 25. mar
ca 1928. ni treba deponirati osebno, ampak da jih 
lahko pošljejo tudi po pošti centrali ali pa glavni 
podružnici Zanatske banke kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca, a. d. V zameno za delnice dobe vstop
nice na zbor po členu 25. bančnih pravil. Da se iz
ognejo stroškom, morejo delničarji iz enega kraja, 

• ;ЈШ. 



20. 

кз se žele udeležiti zbora, poslati svoje začasne del
nice ali osebno ali po pooblaščencu skupno v enem 
zavoju; vendar pa mora prejeti centrala ali glavna 
podružnica začasne delnice vsaj sedem dni pred 
zborom delničarjev. ^ U p r a v n î ^ ^ 

Vabilo n a VIL redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Obrtna banka v Ljubljani 
v torek dne 2 7. m a r c a 1 9 2 8 . ob enajstih v po
svetovalnici zbornice za trgovino, obrt, in industrijo 

v Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 

1.) Poročilo upravnega sveta o poslovanju leta 
1927. in predložitev bilance z zaključkom z dne 
31. decembra 1927. 

2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Odobritev bilance za leto 1927. in sklepanje 

o predlogu upravnega sveta glede razdelitve čistega 
dobička po §§ 34. in 35. bančnih pravil. 

4.) Volitev upravnega in nadzorstvenega sveta. 
5.) Slučajnosti. * 473 

* * * 
Po § 9. bančnih pravil se smejo udeležiti občnega 

zbora tisti delničarji, ki polože ali pri banki v Ljub
ljani ali pri njeni podružnici v Ljutomeru aK pri 
Ljubljanski kreditni banki osem dni pred zboro
vanjem najmanj deeet delnic. 

§ 11. bančnih pravil: Na občnem zboru daje vsa
kih deset delnic po en glas. Delničarji, ki ee ne 
udeleže občnega zbora osebno, morejo biti zastopani 
po drugih delničarjih, ki imajo glasovalno pravico, s 
pooblastili, kakor jih določi upravni svet. 

Upravni s v e t 

Vabilo n a r e d n i občni zbor, 
ki ga bo imela 

Zadružna e l e k t r a r n a 
r. z. z o. z. v Trbovljah, 

v Četrtek dne 2 9. m a r c a l 9 2 8 . ob petnajstih (ob 
3. uri popoldne) v trboveljski šoli. 

D n e v n i r e d : 

1.) Zapisnik o zadnjem obenem zboru. 
2.) Poročilo načelništva. 
3.) Poročilo nadzorništva: 477 

a) o bilanci za leto 1927., 
b) o reviziji. 

4.) Sklepanje o računskem zaključku za leto 
1927. 

6.) Tehnično poročilo o zadružni elektrarni. 
6.) Izprememba zadružnih pravil. 
7.) Volitve načelništva in nadzorništva. 
8.) Slučajnosti Načelništvo. 

O p o m b a : Če bi bil razpisani občni zbor ne
sklepčen, se bo vršil eno uro pozneje drug občni 
zbor z istim dnevnim redom in na istem kraju, ki bo 
sklepčen ob vsakem številu prisotnih zadružnikov. 
(§ 26. zadružnih pravil.) 

136 

423 Razid društva. 
«Slovensko lovsko društvo» v Ptuju se je prosto

voljno razšlo. 
V P t u j u, dne 25. februarja 1928. 

Dr. Tone Gosak s. r., Pavle Dostal s. r., 
bivši tajnik. bivši predsednik. 

Letnik X. 
431 Objava. 

Izgubil sem indoks medicinske fakulteto univone 
v Ljubljani letnika 1926./1927. na ime: Ivo Kato&č 
iz Supetra (otok Brač). 

Proglašam ga za neveljavnega. 

Ivo Kalašić >. r. 

44? R a č u n s k i z a k l j u č e k 
K r e d i t n e g a z a v o d a z a t r g o v i n o i n industr i jo v Ljubljani 

z dne 31. decembra 1927. 
B i l a n c a z d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 7 . Akt iva. Pas ive . 

Vrednostni papirji . 
Konzorcialni računi. 

! Menice 
Blagajna 
Inventar 
Realitete 
üebitorji: 

imetje pri bankah 
drugi dolžniki . . 

Din 

220,742.596 54 
137,170.958 31 

Din 

4,224 579 
13,341.579 
57,985.470 
27,087.458 

1 
1,220.838 

357,913.554 85 

l|461,773.480|54l 

Delniška glavnica . . 
Rezervni fond: 

redni 
posebni 
azijski 

Trate 
Vložne knjižice . . . 
Kreditorji 
Nedvlgnjena dividenda 
Dobiček 

Din 

799.000 
6,600.000 
3,750.000 

36 

Din 

12,500.1 
W 

:\ 

11,149.000 
312.717 

54,819219 
379,595.702 

270 
3,396.570 

361 
73; 
72 
15 

58 
>1,773.480[54ј 

D e b e t . R a č u n i z g u b e i n d o b i č k a z d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 7 . 

} 

Kredit. 

Plače • 
Stroški 
Odpis od realitet . 
Davki in pristojbine 
Čisti dobiček • • • Г 3,396 570 

Din 

1,902.529 
! 2,463 340 

27,696 
1,593.078 

9,383.216 14 
I 

Prenos iz leta 1926. 
j Obresti in provizije t 

Dobiček iz vrednostnih papirjev, deviz in 
valut 

Realitetni dohodki 

_ _JDi_n__. 

343.725 
8,147.691 

S 

5S 

836.357 79; 
55.440 82 

9,383.216 141 
i: 

V L j u b l j a n i , dne 31. decembra 1927. 

Objava. 
Po sklepu VILI. rednega občnega zbora z dne 23. februarja 1928. izplačuje Kreditni zavod za 

trgovino in industrijo v Ljubljani za leto 1927. 
1 0 ° / o ° o d i v i d e n d o , t j . D i n 1 0 " — ( d e s e t d i n a r j e v ) z a k u p o n š t . 8, 

ki se vnovčnje izza dne 1. m a r c a 1 9 2 8 . pri blagajni zavoda. 
V L j u b l j a n i , dne 23.februarja 1928. ' U p r a v n i s v e t . 

427 Računski zaključek 
Prekmurske banke, d. d., prej Muraszombati Takarékpénztàr v Murski Soboti. 

B i l a n c a z d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 7 . A k t i v a . Pas iva . 

* » 2 - 1 « a z p i s . 

Stavbni odbor za popravo župne cerkve na Ko
roški Beli (naprava nove strehe na cerkvi in zvo
niku) razpisuje oddajo vseh za to potrebnih tesar
skih, zidarskih, krovskih, kleparskih in drugih del. 

Ponudbe naj se vlože s 5%no varščino najkeeneje 
do vštetega dne 1 5 . m a r c a 1 9 2 8 . pri župnem 
uradu na Koroški Beli, kjer so na vpogled nacrti, 
stroškovnik in dragi pogoji 

Stavbni odbor za popravo župne cerkve 
na Koroški Beli (pošta Javornik), 

dne 26. februarja 1928. 

Gotovina : 
a) blagajna 
b) pri Narodni banki . . . 
c) pri poštni hranilnici . . 

Valute 
Menice 
Vrednostni papirji: 

a) lastni 
b) pokojninskega fonda . . 

Dolžniki: 
a) denarni zavodi . . . . 
b) ostali 
c) na zadolžnice 

Dolžniki za garancije in kavcije 
Nepremičnine 
Inventar . . . 
Podjetje • • . 

Din 

920.652 
10.512 
45.133 

2.090 
7.961 

25 

1,463.350 
8,212.628 

.379.587 

Din 

976.298 35 
71.062.80 

5,111.715^30 

10.051 

10,055.565 
396.532 
670.000 

66.000 
26.000 

Delniška glavnica . . . . 
Rezervni fond 
Pokojninski fond 
Hranilne vloge 
Upniki: 

a) denarni zavodi . . . 
b) ostali . 

Garancije 
Prehodne postavke . . . . 
Dobiček : 

a) prenos iz leta 1926. . 
b) dobiček za leto 1927. 

Din 

3,115.790 
5,587.106 59 

3.519 
139.662 

Din LP-I 
1,250.000 

80.000 
13.705 

6,789.097 32i 

8,702.89659 
391.532 48, 

12.813W 

I43.I8II70I 

Izguba. 

|17,383.226115 i I ! «17.383.226115! 

R a č u n i z g u b e i n d o b i č k a z d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 7 . Dobiček. 

4 2 6 Razid društva. 
«Savez muzičara u kraljevini Srba, Hrvata i Slo

venaca za mariborsku oblast» v Mariboru se je po 
sklepu občnega zbora z dne 16. maja 1926. prosto
voljno razšel. 

T a razid je potrdil veliki župan mariborake ob
lasti z odlokom z dne 26. januarja 1928., št. 2780/1 
iz leta 1927. 

Feliks Skorpik s.r., Dim. DolinSek s. T., 
bivši predsednik. bivši tajnik. 

Upravni stroški . . 
Plače in doklade . . 
Davki in pristojbine 
Odpisi 
Dobiček 

Din 

106.147 
191.925 
127.759 
21.205 

143.181 

Prenos dobička iz leta 1926. 
Dobiček na obrestih . . . 
Iznos bančnih poslov . . . 
Dohodki nepremičnin . . . 

Din 

3.519 
352.106 
225.050 

9.541 

Pj 

590.2181221 590.218 
V M u r s k i S o b o t i , dne 31. decembra 1927. 

Objava. 
Po sklepu občnega zbora z dne 15. februarja 1928. izplačuje i z z a d n e 16. f e b r u a r j a 1 9 2 8 . 

blagajna Prekmurske banke, d d. v Murski Soboti, za leto 1927. 8 % n o d i v i d e n d o , t j . D i n 3 2 0 
n a s t a r e i n D i n 8 * — n a n o v e d e l n i c e . U p r a v n i s v e t . 

Odgovorni urednik: Anton Fantek т Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniika ttskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambroži« v LjnMjaei. 

k 'ÀLÏ&£: .jž&SkStL-a»*. 'rsónJiMò^j ^аљЉ&.Шггкх ,-ju5Äi...i>i."-i.t: fr: c.?1*jL*.±x.; -*ji™;*% \ ' :Ji>. &üjSä*Mäiiis-i 



Poštnina plačana v gotovini. 

21. V Ljubljani, dne 3. marca 1928. 

A J // / 

Letnik X. 
jj_ 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a : 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 
izpremembe v .osebju. 
62. Naredba o monopolni taksi za dele revolverjev, pištol 

in flobertskih pušk. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba. 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 45 z dne 27. februarja 1928.: 
V državljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov 

in Slovencev je sprejet, dosedanji italijanski držav
ljan Karel P a h o r , profeeor glasbe v Ptuju, skupno 
z ženo Mileno. 

Številka 46 z dne 28. februarja 1928.: 
Odloka ministra za poŠto in telegraf z dno 

12. decembra 1927. in z dne 16. januarja 1928.: 
Premeščena sta po službeni potrebi od poštnega in 
telegrafskega urada v Celju: Albina R i h t e T s i č , 
poštna in telegrafska uradnica v 3. skupini П. kate
gorije, k poštnemu in telegrafskemu uradu v Locali 
pri Poljčanah in Karel K o s e m , poštni in telegraf
ski uradnik v 3. skupini П. kategorije, kot starejšina 
k poštnemu in telegrafskemu uradu v Mozirju. 

Številka 47 z dne 29. februarja 1928.: 
Odlok ministra pravde z dne 8. februarja 1928.: 

Potrjen je za stalnega v 9. skupini I. kategorije z 
dnem 80. oktobra 1927. Anton K a n c l e r , pravni 
praktikant pri okrajnem sodišču v Ptuju, in pomak
njen z dnem 8. februarja 1928. v 8. »kupino I. kate
gorije. 

Odlok ministra za pošto in telegraf z dne 19. no
vembra 1927.: Premeščena je po službeni potrebi od 
poštnega in telegrafskega urada v Koičevju k pošt
nemu m telegrafskemu UTadu v Murski Soboti Marija 
P à k i ž, poštna in telegrafska uradnica v 3. skupini 
TI. kategorije. 

Odlok ministra za prosveto z dne 20. februarja 
1928.: Sprejeti (sprejete) so za pogodbene uslužbence 
(uslužbenke) pri narodnem gledališču v Ljubljani: 
Anton B a l a t k a , Zofija D a v i d o v a - S l a t i n , 
Georgij G o s p o d i n o v , Pavel H o 1 o d k o v, Ve-
koslav J a n k o , Marij K o g o j , Emil R u m p e l , 
Heribert S v e t e l , Vera B a 1 a t k a, Darinka D e 
b e l j a k , Marija N a b l o c k a , Jan A n d e r le, 
Josip B a u e r , Bohumil B e z a , Ana D u b r a v -
s k a , Silvester D r a p a ] , Edvard F e r š n i k, Josip 
H o s s n e r , Anton J a k J, Karel J e r a j , Fran K a -
l i n a , Gustav K a n t o r , Fran K a r a š , Anton 
K l i e r, Josip K r e i s i n g e r, Vaclav L a u n, An
ton M1 e j n i k, Gustav M ü l l e r , Josip P o k o r n y, 
Vit S a m e k, Fran S t a n i č, Jaroslav V e j m o 1 a, 
Karel-V o j i f, Žiga W o h i f a r t , Albina B r c a r , 
Ada H a b o r i e, Vali S m e r k o l j , Vaclav VI ček, 
Lidija V i s j a k, Anica D e ž m a n, Zofija G e r 1 o -
v i č, Marija R u s , Alojzij -S e k u 1 a, Ruža. S k e l e , 
Emil N a v i n g e k, Josip S c h ö n b e r g e r, Vaclav 
S k n i s n y st., Vaclav S ' k r u S n y ml., Ciril G o r 
j u p, Matija I v a n u g a, Milan K o s i č , Josipina 
P e č n i k , Ivan M a t e j ek, Vera Maj d i o , Ivan 
V a u p o t i б, Ciril D e b e v e c, Leon M e n c i n g e r , 
Vojteh G a l o v i č , Modest S a n c i n , Pavla E r -
k l a v e c , Štefanija K o z a m e r n i k , Olga S l e h -
ta, Marija B r v a r , Josip P a v l i c , Josip V l a h , 
Ignacij Mihevfc, Angel J a r e , Angela B u h , Zo
fija F l o r i j a n č i č , Fran M i h e l č i č , Dana M a u 
s e r , Danilo P a h o r , Stanko O c v i r k, Janez Ž a 
g a r , Rudolf. P i r m an in Fani J u v a n . 

Izpremembe v osebju. 
Upokojen je z dnem 31. marca 1928. Matija 

V e n g u s t, sodni sluga pri okrajnem sodišču v 
Brežicah. 
Predsednlštvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani. 

Uredbe osrednje vlade. 
6 2 . 

Naredba o monopolni taksi za dele re-
17 volverjev, pištol in flobertskih pušk.* 

V zvezi s prejšnjo naredbo A. B. br. 8659 z dne 
10. junija 1922., natisnjeno v «Službenih Novinah» 
Št. 138 iz leta 1922., odrejam, ker se uvažajo v našo 
državo tudi deli za revolverje in pištole vseh kali
brov, potem deli za kratke in dolge flobertske puške 
nad 6 mm, za katere ni predpisana monopolna taksa, 

da je pobh-ati za te dele odslej monopolno takso, 
in sicer: 

A. Za d e l e r e v o l v e r j e v v s e h k a l i b r o v : 
1.) za cev z ohišjem . . . i . . 7-20 Din 
2.) za nabojni valjar 2-20 Din 
3.) za os u 1—' Din 
4.) za valjčno vzmet 0-10 Din 
o.) za povratnik 0-35 Din 
6.) za vijak povratnika 0-05 Din 
7.) za vzmet 0-20 Din 
8.) za vijak za vzmet povratnika . . 0-05 Din 
9.) za petelin 2-— Din 

10.) za zob petelina 0-50 Din 
11.) za vijak petelina . 0-05 Din 
12.) za vijak zobu petelina . . . . 04)5 Din 
13.) za vzmet zobu petelina . . . . 040 Din 
14.) za udarno dvokrako vzmet . . 140 Din 
15.) za verižico vzmeti 0-20 Din 
16.) za vijak verižice . . . . ; . 0-05 Din 
17.) za vijak na prvo nogo . . . . 0-20 Din 
18.) za sprožnik . . . . . . . . l-i—i Din 
19.) za vijak sprožnika 0-05 Din 
20.) za povratno vzmet sprožnika . . 1-— Din 
21.) za opornik 0-30 Din 
22.) za vzmet opornika 04)5 Din 
23.) za branik 0-60 Din 
24.) za vijak branika 0-05 Din 
25.) za muho 0-40 Din 
26.) za paličico 0-30 Din 
27.) za vzmet paličice 0-20 Din 
28.) za vijak paličice 04)5 Din 
29.) za korice 0-05 Din 
30.) za ploščice za korice, za vsako . 0-05 Din 
31.) za vijak korice 0-10 Din 
32.) za nosilec obročka 040 Din 
33.) za obroček 0-05 Din 

skupaj . ." 20<— Din 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo-
venaca> z dne 26. novembra 1927., št. 269/L33XÜ. 

B. 

I-)" 
. 2.) 

3.) 
4-) 
5.) 
6.) 
7.) 
8.) 
9.) 

10.) 
11.) 

12.) 
13.) 
14.) 
15.) 
16.) 
17.) 
18.) 
190 
20.) 
21). 
22L) 
23.) 
24.) 
25.) 
26.) 

27.) 
28.) 
29.) 
30.) 

Za d e l e p i š t o l v s e h k a l i b r o v : 
za ohišje 4-50 Din 
za cev z ohišjem 3-— Din 
za zaklep 2-50 Din 
za glavo zaklepa 2-— Din 
za potez&č nabojev 0-50 Din 
za udarno iglo 0-50 Din 
za vzmet povratne àgle . . . . 040 Din 
za avtomatično zavarovalko . . 0*50 Din 
za čep zavarovalke . . . . . 04)5 Din 
za vzmet zavarovanke . . . . 040 Din 
za sob sredi avtomatične zavaro

valke ,. 0-20 Din 
za sprožnik « . 0450 Din 
za os sprožnika 04)5 Din 
za poteznik sprožnika . . . . 0-50 Din 
za vzmet sprožnika 0-20 Din 
za petelin 1 — Din 
za os petelina . 0-05 Din 
za, izmetač . . . . . . . . 0-30 Din 
za vzmet izmetača 0-20 Din 
za udarno vzmet petelina . . . 0-20 Din 
za vzmet povratnika 140 Din 
za udarno vzmet v . p — Dirt 
za os telesca 0-05 Din 
za pritrjevalec povratne vzmeti . 0-20 Din 
za obroček povratne vzmeti . . 040 Dm 
za naslonilni obroček povratne 

vzmeti 0-10 Din 
za oprimek magacina (chargeurja) 0-50 Din 
za ploščico magacina (chargeurja) 04)5 Din 
za potiskalno vzmet 0-10 Din 
za zob magacina 04)5 Din 

skupaj 20-— Din 

C. Z 

L) 
20 
•3.) 
4.) 
5.) 
6.) 
7.) 
8.) 
9.) 

10.) 
11.) 
12,) 
13.) 
14.) 
15.) 
16.) 
17.) 
18.) 

a d e l e k r a t k i h f l o b e r t s k i h p u š k 
p r e k o k a l i b r a . 6 mm: 

za cev . . . . . . . . . . 4-— Din 
za muho 0-50 Din 
za ohišje . 3-— Din 
za vijak za pritrditev ohišja . . 0-10 Din 
za zaklep 2-50 Din 
za glavo zaklepa 0*50 Din 
za vijak glave zaklepa . . . . 0-05 Din 
za vizirno napravo . . . . . . . 0-50 Din 
za potezač nabojev 0-10 Din 
za iglo 0-80 Din 
za udarno vzmet I«— Din 
za sprožilo 2>50 Din 
za sprožnik 04>0 Din 
za os sprožnika . . . . . . 0*05 Din 
za vzmet sprožnika 0-25 Din 
za branik 0-25 Din 
za vijak branika 0-05 Din 
za kopito 3-25 Din 

skupaj 2 0 — Din 

C. Za d e l e d o l g i h f l o b e r t s k i h p u š k 
p r e k o k a l i b r a 6 mm: 

1.) za cev 2 4 — Din 
2.) za muho 2-— Din 
3.) zä vizirno napravo 1*— Din 
4.) za bradavice cevi, za vsako . . 0-20 Din 
5.) za ohišje 1 5 — Dih 
6.) za vijak ohišja 0-10 Din 

Odnos . . 4&80 Din 

& ; • • 
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Prenos . • 

7.) za os 
S.) za končni vijak 

' 9.) za zaklep 
10.) za čep zaklepa 
11.) za potezač nabojev 
12.) za vijake zaklepa, za vsakega . 
13.) za iglo 
14.) za vijak igle 
15.) za petelin 
16.) za vijak petelina . ч 

17.) za cevko vzmeti petelina . . • 
18.) za dve krajši vzmeti petelina, za 

vsako 
19.) za sprožnike 
20.) -za osi sprožnika, za vsako . . . 
21.) za vzmeti sprožnika, za vsako . 
22.) za vijak vzmeti sprožnika . . • 
23.) za branik 
24.) za vijak branika 
25.) za podlogo branika 
26.) za vijak podloge 
27.) za podlogo zgornje trčnioe . . 
28.) za zgornjo trčnico 
29.) za vijak zgornje trčnice . . • 
30.) za spodnjo trčnico 
31.) za vijak spodnje trčnice . - . 
32.) za stožer spodnje trčnice . . • 
33.) za podlogo za pritrditev kopita . 
34.) za vijak za pritrditev cevi . . . 
35.) za kopitno kapico 
36.) za vijak kopitne kapice • • • 
37.) za kopito 

skupaj . . 

42-30 Din 
0-10 Din 
0-10 Din 

1 3 — Din 
0-50 Din 
Q— Din 
0-10 Din 
1 — Din 
0-10 Din 

lO—i Din 
0-10 Din 
0-50 Din 

3 — Din 
2 — Din 
0-10 Din 
1 — Din 
040 Din 
2-10 Din 
0-10 Din 
1-10 Din 
040 Din 
0-50 Din 
1«— Din 
040 Din 
1 — Din 
040 Din 
0-50 Din 
0-20 Din 
040 Din 
1 — Din 

. 040 Din 

. 12—i Din 

. 100— Din 

Razen tega so nagrmadeni v njej neresnični in 
izmišljeni podatki « posebno tendenco, oškodovati 
koristi naše države. 

' Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 16. februarja 1928.; D. Z. br. 1622. 

Razglas, da je izplačevanje kupona št. 3 
obveznic 7%nega investicijskega posojila 
iz leta 1921., ki zastara dne 15. marca 

1928., ustavljeno.* 
Ker kmalu zastara pravica do vnovčitve kupona 

št. 3 obveznic 7%nega investicijskega posojila iz 
leta 1921., opozarja generalna direkcija državnih 
dolgov vse banke in denarne zavode, ki opravljajo 
službo glede tega posojila, naj do dne 1. marca 
1928. ustavijo izplačevanje kupona št. 3 gorenjega 
posojila, ki zastara dne 15. marca 1928., in naj po
šljejo vse izplačane kupone št. 3 tej direkciji, toda 
tako, da jih prejme t a direkcija pred rokom zasta
ranja, t. j . pred dnem 15. marca 1928. 

Lastnike kuponov št. 3, ki bi jim eventualno v 
medčasju od dne 1. do dne 15. marca 1928. pred
ložili omenjene kupone v izplačilo, naj napotijo 
banke in denarni zavodi na blagajne finančnih na
prav, ki izplačujejo kupone do dne 15. marca 1928. 

V krajih, kjer poslujejo podružnice Narodne 
banke, morajo oddati banke in denarni zavodi, ki 
izplačujejo kupone, izplačane kupone št. 3 v zgoraj 
določenem roku omenjenim podružnicam. 

Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 
dne 23. februarja 1928. 

OSpice. — Morbilli. 
Črnomelj . . . 
Kastav 
Kočevje . . . . 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Novo mesto . ^ 

Skupaj 

# 
5 
3 
1 
5 

14 

20 
4 
3 
4 
1 

31 
63 

, 
3 
4 
1 
3 

п 

• 
20 

6 
2 
4 
3 

31 

66 

! Nalezljivo vnetje možganov. — Meningitis cerebro-
1 spinalis epidemica. 

Litija i . 1 

Sen. — Erysipelas. 

D. Z a d e l e e n o c e v n i h i n d v o c e v n i h 
s a m o k r e s n i c : 

1.) za cev • • 2 4 - Din 

2.) za muho K * 
3.) za vizirno napravo . . . 2 Dm 
4.) za ohišje • 
5.) za vijak za pritrditev ohišja 
6.) za zaklepni vijak . . . . 
7.) za baskulo (sestav) . . . 
8.) za vijak baskule 0-10 Din 

9.Ì za iglo J - JJ* 
10.) za udarno vzmet 3-20 Dm 
11.) za sprožilo 1 J — J J 1 

12.) za sprožnik *>•— 1Лп 
13.1 za os sprožnika ° ' 1 0 Dm 
14.) za vzmet sprožnika . . . 
15.) za branik 
16.) za vijak branika . . . . 
17.) za.kopito 
18.) za potezač nabojev . . . 

skupaj 

Monopolni« taksa je navedena v zlatu, pobirati pa 
jo je v srebru s 100%nim nadavkom. 

Ta navedba velja od dne, ko so razglasi v «Služ
benih Rovinali». 

V B e o g r a d u, dne 4. novembra 1927.: 
A. B^br. 15.832. 

Minister za vojsko in mornarnico: 
častni adjutant Nj. Vel. kralja, 

armijski general 
Stevan S. Hadžić s. r. 

Din 
2 0 — Din 

0-50 Din 
1 5 — Din 

2-— Din 

1 — Din 
1 — Din 
0 4 0 Din 

1 2 — Din 
1 — Din 

Razglasi velikega znosna ljubljanske 
oblasti. 

1 0 0 — Din 

L. br. 263. 

Izprememba v seznamkn zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravnifike zbornice 

za Slovenijo. 
Dr. Marija F i n k . zdravnica ženske bolnice v 

Ljubljani, je bila vpisana v imenik zdravniške zbor
nice za Slovenijo. 

V L j u b l j a n i , dne 29. februarja 1928. 
Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 

dr. Mayer s. r. 
L. št. 266. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od d n e 1 5 . do dne 2 1 . f e b r u a r j a 1928. 

, Brežice j 3 I 1 I . I . j 4 
j Logatec . . . . . | 1 | . | • I • 1 1 
j Skupaj . | 4 | 1 | . | . | 5 

V L j u b l j a n i , dne 29. februarja 1928. 
Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 

dr. Mayer s. r. 
Vet, br. 180. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

od dne 20. do dne 2 6 . februarja 1928. 
O p a z k a : Imena sedežev sreekih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom ва-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

P a s j a s t e k l i n a . 

Ljubljana, mesto: Ljubljana 1 primer. 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Artiče (Artiče in Zgornji Obrez po 1 dvo

rec, Dolenja vas 2 dvorca). Ljubljana, mesto: Ljub
ljana, mesto 1 dvorec. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kočevje: Dolenja vas (Dolenja vas 1 dvorec), 

Videm (Zdenska vas 1 dvorec). Litija: Št. Vid (Št. Vid 
1 dvorec). Ljubljana, okolica: Borovnica (Borovnica 
1 dvorec). Radovljica: Radovljica (Radovljica 1 dvo
rec). Ljubljana, mesto: Ljubljana 1 dvorec. 

V L j u b l j a n i , dne 29. februarja 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
oblastni veterinarski referent Paulin s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Knjiga, ki jo je prepovedano uvažati in 

razfiirjati.* 
Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 

br. 1622 z dne 1. februarja 1928. je prepovedano, 
uvažati v našo državo in razširjati v njej knjigo: 
cDer Gross-Balkan» — cVeliki Balkan», ki jo je 
spisal italijanski novinar Italo Zingarelli in k i je 
izšla v nemškem jeziku na Dunaju leta 1927. Natis
njena je v nekoliko evropskih jezikih. 

Ta knjiga prinaša neresnice zoper našo državo; 
zlasti vprašanje narodnih manjšin v naši državi ob
ravnava pisatelj v sovražnem in tendencicenem 
duhu. 

S r e z O O) 

S"5 

8> s 
Z3 

v> o 
O a. 

Skupina tifuznlh bolezni. 
Črnomelj. 
Laško . . 
Ljubljana, mesto 

I 

Logatec . . . . . | 6 
Skupaj . I 10 | . i 3 i 

Skrlatinka. — Scarlatina. 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 27. februarja 1928., št. 45. 

Brežice . . . . 
Črnomelj. . . . 
Kranj 
Krško 
Laško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
LJubljana, mesto 
Radovljica . . ^ 

Skupaj 

6 
1 

li 
7 
1 
4 
4 
2 

36 10 

1 

I 7 

5 
1 
1 
8 
7 
1 
6 
7 
3 

Davlca. 
' Črnomelj . . . 

Kamnik . . . . 
Kranj 
Kočevje . . . . 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

Skupaj 

Dlphteria et Croup. 

11 

39 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
S 22/27—54. 482 

Oklic 
V konkurzni stvari firme: « M e t r a » , d. d. v 

Ljubljani, se odreja zaradi nadaljevanja ugotovitve 
pravočasno prijavljenih in za ugotovitev naknadno 
prijavljenih terjatev državnega zaklada kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev in drugih narok na dan 
9. m a r c a 1 9 2 8 . ob devetih pri deželnem sodišču 
v Ljubljani v sobi št. 139. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek Ш., 

dne 25. februarja 1928. 

S 4/28—2. 500 

Konkurzni oklic 

12 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata 
Slovenaca» z dne 29. februarja 1928., št. 47. 

Razglasitev konkurza o imovini Lote T r a u t -
m a n o v e, trgovke v Murski Soboti. 

Konkurzni komisar: dr. Janko Sumenjak, de-
želnosodni svetnik in predstojnik okrajnega sodišča 
v Murski Soboti. 

Upravnik mase: dr. Vladimir Škerlak, odvetnik v 
Murski Soboti. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Mur
ski Soboti dne 1 0 . m a r c a 1 9 2 8. ob desetih. 
Oglasitveni rok do dne 1 2. a p r i 1 a 1 9 2 8. Ugoto
vitveni narok pri imenovanem sodišču dne 2 6 e g a 
a p r i l a 1 9 2 8 . ob desetih. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek Ш., 

dne 1. marca 1928. 

A 116/27. 486 3—1 

Poklic dedičev neznanega bivališča. 
Katarina B o l t e , mala poscstnica v Jeronimu, 

je dne 27. junija 1927. umrla. Poslednja volja se ni 
našla. 

i-a*... 



21. . 
Za- dediča sta pozvanu po zakonu tudi Matija 

T o m a n , brat njene matere, in Fran B o l t e , sin 
njene sestrične. Matija Toman in Fran Bolte, katerih 
bivališče sodišču ni znano, se pozivljeta, naj se v 
e n e m l e t u od današnjega dne zglasita pri tem 
sodišču. 

Po tem roku se bo obravnavala zapuščina z osta
limi, dediči in z Antonom Zorkom, posestnikom na 
Vranskem, ki se je postavil odsotnima. Matiji To
rnami in Franu Boltetu za skrbnika. 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek L, 
dne 21. februarja 1928. 

493 T S/28—3. 
Amortizacija. 

Na prošnjo Dragotina P o ž 1 e p a, pehotnega na
rednika in vojaškega referenta pri sTeskem pogla
varju v Ptuju, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne zavarovalno police, ki jo je prosilec baje 
izgubil: Zavarovalna polica Jugoslovanske zavaro
valno banke «Slavije» v Ljubljani št. 15.609 za zne
sek 10.000 Din, glaseča se na ime: Dragotin Požlep. 

Imetnik te zavarovalne police se pozivlje, naj 
uveljavi svoje pravice v 1 l e t u 6 m e s e c i h in 
3 d n e h od današnjega dne, ker bi se sicer po tem 
roku izreklo, da je zavarovalna polica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 22. februarja 1928. 

P 26/28. 
Razglasitev preklica. 

S tukajšnjim pravnomočnim sklepom 

447 

dne 

139 

Št. 1543. 466 3—1 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za 
prevzem zgradbe železnobetonskega mostu čez Glin-
ščico v km 2*4 Tržaške državne ceste p r v o j a v 
n o p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a c i j o , ki se bo 
vršila dne 6. a p r i l a 1 9 2 8 . ob 11. uri v sobi št. 2 
gradbene direkcije v Ljubljani. 

Istotam se dobivajo med uradnimi urami po
trebni podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti 
plačilu napravnih stroškov. 

Ponudbe se morajo glasiti v obliki popusta v 
odstotkih (tudi z besedami) na vsote odobrenega 
proračuna, ki znaša 240.857 Din 40 p. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 
licitaciji v «Službenih Novinah» in, na razglasni 
deski gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 29. februarja 1928. 

st 

Letnik X. 

Št. 544/28. 481 
Razglas. 

Direkcija šum v Ljubljani razpisuje v versko-
zakladnih in državnih gozdih v območju šumskih 
uprav na Bledu, Bohinjski Bistrici in v Kranjski gori 
prodajo lesa, drv in lubja na panju, in sicer približno 
8800 plm8 porabnega mehkega in 246 plm8 porab-
nega trdega lesa, potem 150 plm3 in 205 prm8 meh
kih drv, dalje 19.795 ртт 8 trdih drv in končno 
1190 prm8 smrekovega lubja. 

Ponudbe, spisane na predpisanem obrazcu in 
opremljene s kolkom za 100 Din in z 10%nim vadi-
jem, naj se vlože najkesneje do dne 2. a p r i l a 
19 2 8. ob enajstih pri direkciji šum v Ljubljani, 
Bleiweisova cesta št. 1. 

Obrazci ponudb in vsa pojasnila se dobivajo pri 
podpisani direkciji ali pa pri zgoraj navedenih sum-
skill upravah. 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dne 23. februarja 1928. 

25. januarja 1928., opr. št. L 13/27—4, je bil Josip 
S c h a u e r , stanujoč v Poljanah št. 26, zaradi za-
pravljivosti in pijančevanja omejeno preklican. 

Za. pomočnika mu je postavljen Ivan Moschner, 
posestnik v Poljanah št. 21. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek I., 
dne 20. februarja 1928. 

475 P 9/28. 
Razglasitev preklica. 

S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 
17. decembra 1927., opr. št. L 8/27—i, je bila Marija 
/5 i b r o t, preužiitkarica, stanujoča v Pristavi št. 12. 
zaradi slaboumnosti omejeno preklicana. 

Za pomočnika ji je postavljen Janez Robič, po
sestnik v Dvoru št. 21. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek I., 
dne 22. februarja 1928. 

K Ne I 182/27—67. 505 

Prostovoljna dražba. 
Dne 13. m a r c a 1 9 2 8. ob d e v e t i h bo v 

pisarni podpisanega notarja v Ljubljani v Kolodvor
ski ulici št. 3 prostovoljna sodna dražba hiše, so-
lastne dedičem pokojnega g. E. Hammerschmidta, 
stoječe v Ljubljani v Knafljevi ulici nasproti Kranj
ski hranilnici, kakor tudi zemljišč, vpisanih pod 
vi. St. 251, katastralna občina Kapucinsko pred
mestje, in pod vi. št. 270, katastralna občina Trnov
sko predmestje. 

Izklicna cena znaša za hišo v Knafljevi ulici 
2,000.000 Din in za zemljišča po 7 Din za kvadratni 
meter, zaokrožena na tisočake navzdol. 

Vknjiženim upnikom so njih pravice pridržane. 
.Dražbeni pogoji so na vpogled med uradnimi 

«nami v pisarni podpisanega notarja. 
V L j u b l j a n i , dne 3. marca 1928. 

Dr. Andrej Kuhar s. r.,. 
notar kot sodni komisar. 

326. 483 3—1 

Razglas o drugi javni ustni licitaciji za 
dobavo gramoza na Trojanski državni 
cesti od km 105 do km 120 in od km 142 

do km 154.2. 
Ker je uspela prva javna licitacija za dobavo 

gramoza na državni Trojansiki' cesti od km 105 do 
km 154-2 samo deloma, razpisuje gradbena sekcija 
v Mariboru drugo javno ustno licitacijo za dobavo 
gramoza, ki se bo vršila: 

za proge od km 105 do km 120 v petek dne 
2 3. m a r c a 1 9 2 8. v Slovenski Bistrici v hotelu 
«Beogradu» s pričetkom ob pol desetih in 

za progo od km 142 do km 154-2 v soboto dne 
2 4. m a r c a 1 9 2 8. v pisarni gradbene sekcije v 
Mariboru s pričetkom ob devetih. 

Za proge od km 105 do km 120 se bo licitirala 
dobavo vsega gramoza, za progo od km 142 do 
lem 154-2 pa samo dobava polovice, t. j . tolčenega 
gramoza. 

Licitiralo se bo za vsako' progo posebe kakor 
pri prvi licitaciji (glej Uradni list 5 z dne 14. janu
arja 1928. [stran 40.]). 

Vsak dražitelj mora položiti pred licitacijo deset-
odstotno kavcijo od skupne nabavne vsote gramoza 
za dotično progo, in sicer obligacije in garancijska 
pisma pri davčnem uradu, kavcijo v gotovini pa pri 
podružnici Državne hipotekarne banke v Ljubljani, 
kar se tudi lahko zgodi po licitacijski komisiji na 
dan dražbe. 

Drugače pa veljajo vsi dražbeni pogoji, objav
ljeni v razglasu o prvi' javni licitaciji za dobavo 
gramoza za te proge. 

Gradbena sekcija v Maribora, 
dne 27. februarja 1928. 

Št. 1652/11. 422 2—2 
Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava 21 palic raznega orodnega 
jekla. 

Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 1 5 e g a 
m a r c a 1 9 2 8 . ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 23. februarja 1928. 

Št. 1104. 494 
Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava 1600 kg bencina in rud
ninskih olj. 

Ponudbe naj se vlože do dne 13. m a r c a l 9 2 8. 
Več pri podpisani direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Zabukovci 
(pošta Griže), 

dne 28. februarja 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblaste!« 
Št. 77/3—1928. 487 

Objava. 
Izgubila se je uradna legitimacija, ki jo je izdalo 

podpisano davčno okrajno, oblastvo dne 21. decem
bra 1926. pod št. 425/1 ex 1926. na ime H o r v a t 
Jožef, davčni izvrševalec v Dolnji Lendavi. 

Proglaša se na neveljavno. 
Davčno okrajno oblastvo v Murski Soboti, 

dne 28. februarja 1928. 

Št. 46/5. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do 

dne 29. februarja 1928.: 
11 bankovcev po 10 Din; 1 bankovec za 100 Din 

in 5 bankovcev po 10 Din; 1 črna usnjena listnica, 
v njej 200 Din; 1 rjava usnjena listnica, v njej en 
bankovec za 1000 Din, 5 bankovcev po 100 Din in 
2 računa; 1 bankovec za 100 Din; 1 zlata zapestnica 
v obliki verižice; 1 kompletno orodje motornega ko
lesa v platnenem ovoju; 1 delavska knjižica na ime: 
Koloman Jer jek; 1 boa «dehor»; 13 bankovcev po 
10 Din; 1 delavska knjižica na ime: Angela Matičič 
in 35 Din; 1 zlat prstan z biserom; 1 srebrna ženska 
zapestna ura i zapestnico v obliki verižice. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do 

dne 29. februarja 1928.: 
1 zračna sesaljka za kolo; 1 par rjavih in 1 par 

črnih otroških nogavic; 1 črna lakasta ročna tor
bica, v njej manjša vsota denarja, 1 robec in eno 
pismo; 6 bankovcev po 10 Din; 1, jahaška palica; 
1 bankovec za 100 Din; 1 starai moška suknja; ena 
moška srebrna ura s kovinasto verižico in enim 
ključem; 1 ščipalnik v toku; 1 mlad črnobel pes; 
1 rojstni in krstni- list na ime: Josip Urankar. — V 
železniških vozovih so se našli ti-le predmeti: dva 
moška dežnika, 1 ženski dežnik, 2 posodi, 1 čepica, 
1 nahrbtnik. 1 ženska ročna torbica. 1 torbica za 
akte, 1 zavitek z razno vsebino. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 29. februarja 1928. 

Št. 1042/28. 
Razglas. 

Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. 
zak. št. 2 iz leta 1888., je postavila deželna komisija 
za agrarne operacije v Ljubljani za komisarja vlad
nega svetnika drja. Frana S p i l l e r j a - M u y s a , 
kot komisarja za agrarne operacije v Ljubljani, da 
se urede užitne in gospodarske pravice na skupnem 
svetu, ki je vpisan pod vi. št. 74, katastralna občina 
Babni vrt, sodni okraj kranjski. 

Uradno poslovanje tega komisarja se prične 
takoj. 

S tem dnem stopijo v veljavnost določila zakona 
z dne 26. oktobra 1887., dež. zak. št. 2 iz leta 1888., 
glede pristojnosti oblastev, potem neposredno in po
sredno udeleženih strank kakor tudi glede izrecR, 
ki jih te oddado, ali poravnav, ki jih sklenejo, na
posled glede zaveznosti pravnih naslednikov, da mo
rajo pripoznati pravni položaj, ki je nastal zaradi 
izvršitve agrarne operacije. 

V L j u b 1 j a n i, "dne 27. julija- 1927. 
Za predsednika pokrajinske komisije 

za agrarne operacije: 
Detela s. r. 

Št. 1427/28. 
Razglas. 

Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. 
zak. št. 2 iz leta 1888., je postavila deželna komisija 
za agrarne operacije v Ljubljani za komisarja vlad
nega svetnika drja. Frana S p i l l e r j a - M u y s a , 
kot komisarja za agrarne operacije v Ljubljani, da 
se izvrši nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je 
vpisan pod vi. št. 15, 25 in 46, katastralna občina 
Otavo, sodni okraj cerkniški. 

Uradno poslovanje tega komisarja se prične 
takoj. 

S tem dnem stopijo v veljavnost določila zakona 
z dne 26. oktobra 1887., dež. zak. št. 2 iz leta 1888., 
glede pristojnosti oblastev, potem neposredno in po
sredno udeleženih strank kakor tudi glede izreci!, 
ki jih te oddado, ali poravnav, ki jih skïenejo, na
posled glede zaveznosti pravnih naslednikov, da mo
rajo pripoznati pravni položaj, ki je nastal zaradi 
izvršitve agrarne operacije. 

V L j u b l j a n i , dne 14. februarja 1928. 

Za predsednika pokrajinske komisijo 
za agrarne operacije: 

Detela s. r. 

-**£&< 



~—*w;m^% v 

21. 

St. RU 136/07—55. 

Razglas o razgrnitvi načrta o delni razdelbi 
in uredbi užitkov na skupnih zemljiščih, ki so 

last nekaterih posestnikov v Povijah. 
Načrt o razđelbi in uredbi parcel, ležečih v kata-

stralni občini Babnem vrtu in vknjiženih pod vi. 
št. 97, bo na podstavi § 96. zakona z dne 26. oktobra 
1887., kranjski dež. zak. št. 2 iz leta 1888., od dne 
12. marca 1928. do vštetega dne 25. marca. 1928. v 
občinskem uradu v Preddvoru razgrnjen na vpogled 
vsem udeležencem. 

Obmejitev načrta s kolci na mestu samem se je 
že izvršila. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper ta načrt v 30 dneh od 
prvega dne razgrnitve dalje, t. j . od dne 12. marca 
1928. do dne 10. aprila 1928., pri podpisanem komi
sarju vložiti pismeno aJi dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 16. februarja 1928. 

Komisar za agrarne operacije: 
dr. Spiller-Muys s.r. 

4S4 Razglas 
V zdravilišču Dobrni pri Celju se odda za čas 

sezije za dobo treh let, t. j . od leta 1928. do leta 
1930., v najem 

z d r a v i l i š k a l e k a r n a . 
Lekarna ima tri prostore (lekarno, laboratorij in 

sobo za farmacevta). 
V ponudbi je treba navesti povprečni letni zne

sek za vse tri prostore. Na razpolago je tudi delen 
lekarniSki inventar. 

Podrobni pogoji so na vpogled pri upravi zdravi
lišča vsak dan med uradnimi urami. 

Ponudbe naj se predlože najpozneje do dne 
3 1 . m a r c a 1 9 2 8. upravi zdravilišča Dobrne. 

N a D o b r n i , dne 27. februarja 1928. 

Upravitelj zdravilišča : A. Jankovifc s. r. 

140 

uradu na Koroški Beli, kjer so na vpogled načrti, 
stroškovnik in drugi pogoji 

Stavbni odbor za popravo • župne cerkve 
na Koroški Beli (pošta Javornik), 

dne 26. februarja 1928. 

Vabilo na V. redni občni zbor, 
ki ga bo imelo društvo 

Dečji in materinski dom 
kraljice Marije v Ljubljani 

v petek dne 16. m a r c a 1 9 2 8. ob sedemnajstih 
(ob 5. uri popoldne) v društvenem domu v Ljubljani, 

Lipičeva ulica št. 16. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo društvenih funkcionarjev. 
2.) Eventualen sprejem novih članov. 
3.) Volitve. 488 
5.) Slučajnosti. 
V L j u b l j a n i , dne 28. februarja 1928. 

Franja dr. Tavčarjeva s. r.. predsednica. 

485 Razglas. 
V zdravilišču Dobrni pri Celju se odda za čas 

sezije za dobo treh let. t. j . od leta 1928. do leta 
1980., v najem 
t r g o v i n a z d r o b n i m i p r e d m e t i ( b a z a r ) . 

Trgovina obseza prodajalni lokal z delnim inven
tarjem. 

V ponudbi je treba navesti povprečni letni znesek. 
Podrobni pogoji so na vpogled pri upravi zdravi

lišča vsak dan med uradnimi urami1. 
Ponudbe naj se predlože najpozneje do dne 

3 1 . m a r c a 1 9 2 8. upravi zdravilišča Dobrne. 
N a D o b r n i , dne 27. februarja 1928. 

Upravitelj zdravilišča: A. Jankovič s.r. 

480 2—1 ŠL 1487/1. 
Dražba lova. 

V petek dne 3 0. m a r c a 19 2 8 . ob devetih se 
bo oddajal pri podpisanem sreskem poglavarju na 
javni dražbi v zakup občinski lov občine Dobrove 
za petletno dobo, t. j . za čas od dne 1. aprila 1928. 
do dne 31. marca 1933. 

Dražbeni pogoji so na vpogled med uradnimi 
urami pri podpisanem sreakem poglavarju. 

V L j u b 1 j a n i, dne 24. februarja 1928. 

Sreski poglavar za Ljubljansko okolico: 
dr. Ferjančlč s. r. 

449 2-2 

Razne objave. 
Razpis. 

Stavbni odbor za popravo župne cerkve na Ko-
roSki Beli (naprava nove strehe na cerkvi'in zvo
niku) razpisuje oddajo vseh za to potrebnih tesar
skih, zidarskih, krovskih, kleparskih in drugih del. 

Ponudbe naj se vlože s 5%no varščino najkesneje 
do vštetega dne 15. m a r c a 1 9 2 8. pri župnem 

Vabilo na VI. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

trgovsko-industrijska delniška družba 

«Merkur» 
v Ljubljani 

v sredo dne 2 1 . m a r c a 19 28. ob 15. uri v po
svetovalnici tiskarne «Merkur» v Ljubljani, Gregor

čičeva ulica št. 23. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta in predložitev ra

čunskega zaključka za leto 1927. 
2.) Poročilo nadzorniStva. 
3.) Odobritev bilance za leto 1927. in sklepanje 

o uporabi čistega dobička in podelitvi absolutorija. 
4.) Nadomestna volitev treh članov upravnega 

sveta po § 11. družbenih pravil. 
5.) Volitev treh članov nadzorništva po § 33. 

družbenih pravil. 498 
* * * 

Glasovalno pravico na občnem zboru imajo po 
8 28. družbenih pravil oni delničarji, ki založe naj
kesneje osem dni pred občnim zborom svoje delnice 
pri družbeni blagajni v Ljubljani, Gregorčičeva ulica 
št. 23, kjer dobe legitimacije, ki se glase na njih ime 
in v katerih je navedeno število založenih delnic in 
nanje odpadajočih glasov. Vsakih pet delnic daje 
pravico do enega glasu. 

Če bi občni zbor ne bil sklepčen, se mora vršiti 
najkesneje tekom enega meseca nov občni zbor, 'ki 
je sklepčen ne glede na število navzočnih delničarjev 
in na velikost zastopane glavnice. 

V L j u b l j a n i , dne 1. marca 1928. 
Upravni svet. 

Vabilo na IX. redni občni zbor, 
ki ga bo imela družba; 

Združene opekarne, d. d. v Ljubljani, 
v četrtek dne 2 2. m a r c a 1 9 2 8. ob enajstih v 
prostorih podružnice Jadransko - Podunavske banke 
v Ljubljani, šelenburgova ulica št. 7, z nastopnim 

d n e v n i m r e d o m : 
a) Poročilo o poslovanju v letu 1927. 
b) Predložitev bilance za leto 1927. 479 
c) Poročilo nadzorništva. 
d) Odobritev bilance in podelitev absolutorija. 
e) Eazdelitev čistega dobička. 
f) Izprememba pravil zbog izvedbe valorizacije 

(ustanovitev posebnega rezervnega fonda zbog 
odobrene valorizacije). 

g) Dopolnilna volitev upravnega in nadzorstvenega 
sveta. 

h) Slučajnosti. ... £ џ 

§ 17. družbenih pravil: Posest desetih delnic 
upravičuje do enega glasu. Da sme delničar glaso
vati, mora založiti vsaj šest dni pred občnim zborom 
potrebno število delnic z nezapadlimi kuponi vred 
ali pri družbeni blagajni ali pri ljubljanski podružnici 
Jadransko - Podunavske banke ali pa pri Kmetski 
posojilnici ljubljanske okolice v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 29. februarja 1928. 
Upravni svet. 

' Letnik X. 

438 3-3 Zanatska banka 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 

a. d. n Beogradu, 
bo imela v nedeljo dne 2 5. m a r c a 1 9 2 8 . ob 
devetih v dvorani Kola srpskih sestara v Beogradu, 

Frankopanova ulica br. 11, 
prvi redni zbor svojih delničarjev 

z naslednjim d n e v n i m r e d o m : 
1.) Volitev zapisnikarja, treh skrutinatarjev in 

treh overovateljev zapisnika o zboru. 
2.) Poročilo upravnega odbora o delovanju banke 

in predložitev računov za leto 1927. 
3.) Poročilo nadzorstvenega odbora za leto IttóT. 
4.) Odobritev bilance in delovanja upravnega od

bora in nadzorstvenega odbora za leto 1927. 
5.) Predlog o uporabi čistega dobička-. 
6.) Volitev šestih članov upravnega odbora in 

dveh članov poslovnega odbora glavne podružnice 
v Zagrebu namesto odstopivših članov. 

7.) Sklepanje o morebitnih predlogih po členu 28. 
bančnih pravil. 

* * * 
Delničarji, ki se žele udeležiti tega zbora, morajo 

deponirati svoje začasne delnice najmanj sedem dni 
pred zborom po členu 24. bančnih pravil ali pri bla
gajni centrale Zanatske banke kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca, a. d., ali pa pri blagajni glavne 
podružnice v Zagrebu, Baruna Jelačida ulica br. 2. 

Obenem se opozarjajo delničarji Zanatske banke 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a. d., da jim 
delnic za udeležbo na zboru delničajev z dne 25. mar
ca 1928. ni treba deponirati osebno, ampak da jih 
lahko pošljejo tudi po pošti centrali ali pa glavni 
podružnici Zanatske banke kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca, a. d. V zameno za delnice dobe vstop
nice na zbor po členu 25. bančnih pravil. Da se iz
ognejo stroškom, morejo delničarji iz enega kraja, 
ki se žele udeležiti zbora, poslati svoje začasne del
nice ali osebno ali po pooblaščencu skupno v enem 
zavoju; vendar pa mora prejeti centrala ali glavna 
podružnica začasne delnice vsaj sedem dni pred 
zborom delničarjev. ,T . .. 

Upravni odbor. 

Popravek. 
V vabilu, priobčenem v Uradnem li«tu 19 z dne 

25. februarja 1928. (stran 128.), naj se glasi, da bo 
imeki delniška družba «Saturnus» VII. redni občni 
zbor dne 10. marca 1928. (ne: 1927.). 

«9 Razid društva. 
«Narodna čitalnica» v Celju se je po sklepu obč

nega zbora z dne 28. decembra 1927. prostovoljno 
razšla.' 

V C e l j u , dne 1. marca 1928. 

Dr. Juro Hrašovec s. r., 
bivši predsednik. 

Franjo Cepin s. r., 
•m bivši tajnik. 

489 Fuzija društev. 
Po medsebojnem dogovoru in sklepih občnih 

zborov sta se fuzionirali «Narodno-socijalna stro
kovna zveza» in «Samostojna strokovna delavska 
Unija», obe v Ljubljani, ter sta ustanovili na usta
novnem občnem zboru z dne 6. marca 1Ô27. «Na-
rodno-strokovno zvezo» v Ljubljani. Vse podružnice 
NSSZ. in SSDU. je prevzela «Narodno - strokovna 
zveza». 

V L j u b l j a n i , dne 1. marca 1928. 

Rudolf Juvan s. r., Dr. Joža Bohinjec s. r., 
t. č. predsednik. t. č. tajnik. 

496 Objava. 

Izgubil sem indeks teološke fakultete univerze v 
Ljubljani1 iz leta 1925. na ime: Tomaž Holmar od 
Gospe svete. 

Proglašam ga za neveljavnega. 
Tomaž Holmar s. r. 

495 Objava. 

Izgubil sem legitimacijo filozofske fakultete uni
verze v Ljubljani iz leta 1923. na ime: Josip Kasti-
gar iz Preske (pošta Dobrniče). 

Proglašam jo za neveljavno. 
Josip Kastigar s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fnntek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambroži« v Ljubljani. 

?М*&ЉА ; ^._':^^аг*аН,!1-'':«;,1: jó->ii'ì.!.ai?iniz»fe;ìfe;,-i:«i6fc.. •л»*'. - .ìi.ii';.: ïûjjï/fdi Üiii*'.'* J>..-Aià$Àï > МЊ&К-М- .Äi'J *СШЊ&&*илА 



P o š t n i n a p l a č a n a v g o t o v i n i . 

22. 

A 
V Ljubljani, dne 6. marca 1928. 

\) ^Y/ 
• • / 

/ Letnik X. 
JL£-

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADIVI L I S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a : 
Razglasi osrednje vlade. - Razglasi sodišč in sodnih oblastev. - Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 63. Tarifni obvestil). - Razne objave. 

Razglasi osrednje vlade. 
Cenovnik, 

p o katerem s e mora vrHH zavarovanje valute 
ob Izvozu Maya po členu 16. pravilnika o pro-
m e t a z devizami in valutami z dne 2 3 . septem

bra 1 9 2 1 / 
Vejfa o d d n e 1. do d n e 15. m a r c a 1928. 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov Količina Cena 

v dinarjih 

24 

25 

PSenica, natovorjena na posta
jah v Srbiji In Bosni in na 
ostalih postajah 

Rž 
Ječmen 
Oves 
Koruza nova 
Koruza posušena in stara . . 
Bela moka za luksusno pecivo, 

zdrob . . . . . . . . . . 
Bela moka za luksusno pecivo 

št. 0 
Bela moka za luksusno pecivo 

8i 2 . . • . 

Ena moka št. 4 in 5. . 
moka št. 6 
moka št. 7 

Obloda 
Otrobi. 
Koruzna moka 
Fižol . . 
Konji za klanje. . . . . . . 
Konjltežkl za vprego (slovenski) 
Konji lahki za vprego . . . . 
Konji lahki do dveh let starosti 
Konji hribovski mali (Južne 
^Srbije) • 
Žrebeta do enega leta starosti 
Osli 
Mezgi 
Krave : 

velike 
male, gorske 

Voli, biki: 
par do 700 kg 

» od 700 » do 900 kg . 
» > 900 > navzgor . . 

Teleta: 
do 30 kg 
od 30 do 70 kg 
od 70 do 200 kg . . . . . 

Ovni '. • 
Jagnjičl in kozliči 
Prašiči: 

par do 140 kg 
, od 140 do 220 kg . . 
> > 220 kg navzgor . . 

Koze 
Mast 
Suho svinjsko meso (rebrca) . 
Salame turistovske (poletne) . 
Salame (zimske): 

iz debelo razsekanega mesa 
iz drobno razsekanega mesa 

Slanina nasoljena . . .• 
Slanina sirova •. . 
Slanina povojena 
Gnjatl 
Zaklani prašiči razpolovljeni . 
Svinjsko meso sirovo . . . . 
Ooveje meso sirovo . . . . 
Ovčje meso sirovo . . . . . 
Jagnjeoje meso sirovo . . . 
Domača klobasa (mesena) . . 

100 kg 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

vsak 

vsako 
vsak 

vsaka 
> 

vsak 
» 
» 

vsako 
» 
» 

vsak 

vsaka 
100 kg 
100 » 
100 > 

100 » 
100 > 
100 > 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 > 
100 » 

335--
290--
260'-
250--
250--
260--

470'-

450--

440--
425--
360--
280-
220' 
210-
270-
360-

1.000-
3.600-
2.500-
2.000-

1.600-
1.500-

900-
1.800-

3.000-
1.200-

2.600-
3.200-
4.000-

500-— 
700-

1.000-
150-— 
7 0 - -

8Q0-
1.500-
1.800-

200-
2.000-
1.800-
1.700--

3.500'-
4.500'— 
1.800'— 
1.700'-
1.800- -
3.000- -
1.600'-
1.400 • — 
1.200-— 
1.200'-
1.500'-
1.600'-

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca> 
z dne 1. marca 1928., št. 48. 

51 
52 
53 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 
77 
78 
179 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 

89 

90 
91 
92 

Krvave, jetrne klobase. . . . 
Bohi slanine: 

stisnjeni 
nestisnjenl 

Kozje meso nasoljeno . . . . 
Notranjščina glave, debela koža 
Suha čreva (1 lopta = 100 sež-

nJev = lV,kg) 
Osoljena čreva •. 
Suhi slepiči, suhi sečni mehurji 

Itd., svinjski ta goveji . . . 
^ bušak Iz 

Koža goveja sirova 
Koža kravja sirova 
Koža Juncja sirova 

Južne Srbi
je in* Bosne 

20»/. 
ceneje 

Koža telečja sirova 
Koža jagnječja . . 
Koža kozlovska. . 
Koža o v č j a . . . . 
Koža kozja 
Koža zajčja 
Koža dehorja 
Koža jazbečja. . . . . . . . 
Koža divje mačke 
Koža volčja 
Koza lisičja 
Koža kiinja. . . . . . . . . 
Koža sobolja . . . . . . . . . 
Koža vidrna . . . . . . . . 
Koža goveja suha 
Koža konjska suha 
Slive suhe M/M, vložene v vre

čah 
Slive suhe "/«o. vložene v vre

čah 
Slive suhe "Дов (stotinke), vlo

žene v vrečah 
Silve suhe "•/„, (uzanca), vlo

žene v vrečah 
Silve suhe "•/«.» vložene v vre

čah 
Slive suhe (merkantilne), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe (etuirane), vložene 

v zabojih . . . . . netto 
Silve suhe brez koščic. . . . 
Suhe hruške 
Suha jabolka . . . . . . . . 
Konservlrano f s sladkorjem . 

sadje \ brez sladkorja . 
Pure žive 
Oosl žive 
Race žive 
Kokoši žive 
Pure zaklane 
Oosl zaklane 
Race zaklane 
Kokoši zaklane 
Jajca sirova (zaboj s 1440 

jajci) 
Konoplja v povesmlh (sirovo 

predivo) 
Predivo 
Tulje (odpadki od prediva). . 
Drva: 

odpadki pod 10 cm v premeru 
razklana polena in okrogla 

polena 
Lesno oglje • • 
Lesno oglje (odpadki — prah) 
Stavbni les Jelkov in smrekov, 

razžagan (deske, letve, kolci, 
plohi, grede) 

Stavbni les jelkov, obtesan (gre 
de), od •/, do »•/» . • • • 

Stavbni les jelkov, okrogel (J* 
drenlkl, koli za hmelj, lan-
tene = drogi za brodove) 

Količina Cena 
v dinarjih 

100 kg 

100 
100 
100 
100 

100 
100 

100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
vsaka 

100 kg 

100 ». 

100 » 

100 > 

100 > 

100 » 

100 > 

100 » 
100 > 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 > 
vsaka 

100 kg 
100 » 
100 » 
100 » , 

zaboj 

100 kg 
100 » 
100 » 

10.000 kg 

10.000 > 
10.000 » 
10.000 » 

m« 

600-— 

100-— 
800-— 
700'-
200- — 

1.800--
100-— 

700--

1.400' — 
1.400' — 
1.400'— 

2.800'— 
3.000'— 
5.000- -
2.500'-
2.500 •-

18--
150--
50 — 
60--
100'-
250--
1200'-
900 -

. 500'-
4.500'-
2.600'-

800'-

700 •-

470 •-

300 •-

275'-

270--

• 
630--
150'-
100'-

2.000'-
1.000-— 

40- — 
50--
20- — 
15--

1.500-— 
1ÄX)-— 
1.500-— 
1.500-— 

1.000--

20--
500-— 
300- — 

1.300--

1.800'— 
7.000'— 
1.000'— 

450' 

250« 

* Za vsakih 100 kg 100 dinarjev draže nego za slive 
v vrečah. 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov Količina 

98 
99 

100 

101 
102 

103 
104 

105 
106 

107 
108 

109 

110 
111 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

122 

123 
124 
125 

do 25 cm srednjega premera 
preko 25 cm srednjega pre

mera 
Stavbni les borov, razžagan . 
Stavbni les borov, obtesan . . 
Stavbni les bukov, razžagan, 

obtesan In okrogel (hlodi): 
oparjen 
neoparjen 

Stavbni les hrastov, razžagan 
Stavbni les hrastov okrogel 

(hlodi) 
Stavbni les slovenski . . . . 
Hrastovi pragi: 

l '60 4o 2-20 
2-50 do 2-70 
specialni 

Pragi bukovi . . . . . . . . . 
Stavbni les, razžagan, orehov 

in drugih plemenitih dreves 
Stavbni les lipov 
Stavbni les, razžagan, brestov, 

jesenov in javorov . . . . 
Stavbni les brestov, jesenov in 

javorov v krljlh. 
Doge (1 vedro == 80 kg) . . 
Telegrafski drogi, od 7 do 9 m 

dolgi . . 
Cement iz Srbije 
Cement beočinskl 
Cement hrvatski In slovenski 
Cement dalmatinski 
Bavksit (dalmatinski) ,. . . . 
Kaškavalj 
Opij (afion) 
Hmelj iz leta 1927 
Hmelj iz leta 1926 
Suhi svilni mešički iz Južne 

Srbije 
Suhi svilni mešički iz ostalih 

krajev 
Perje novo 
Perje fino 
Perje stero 

m* 

Cena 
v dinarjih 

vsak 
» 

m' 
vsak 

m« 

vedro 

vsak 
10.000 kg 
10.000 > 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 

100 kg 
1 kg 

100 kg 
100 » 

1*00 » 

100 » 
1 » 
1 » 
1 > 

200-

350-
700-
350-

550--
270'-

1.000--

800' 
2.500-

30' 
45-

1.300-
30-

1.200-
700-

900' 

700-
70' 

40' 
3.800-
ЗЛ00' 
3.800-
3.500-

200' 
2.500-

800-
2.500-
1.500-

10.000-

7.000-
50' 

100-
40-

P r i p o m b a : Pooblaščene banke se opozarjajo, 
da morajo ob izdajanju potrdil to&io vpisovati 
vrsto blaga in količino ter ae s t r o g o ravnati po 
cenah, označenih v tem cenovniku, nadalje označe
vati državo, v katero ee blago izvaža, pri lesenih 
predmetih pa poleg kubičnega metra označiti Se težo 
kubičnega metra. 

Ko se izdajajo potrdila na tujo valuto, se iz
vršuje obračunavanje po srednjem borznem kurzu 
onega dne, ko se potrdilo izda. 

Obmejne carinarnice morajo ob pregledu in oca-
rinjanju blaga paziti na to, ali se blago, označeno v 
potrdilu, ujema z blagom, ki se izvaža. Ce so v istem 
železniškem vozu razne vrste blaga ali razne kvali
tete istega blaga, ве mora priložiti tovornemu listu 
tudi točna specifikacija blaça. Ce je v potrdilu kaj 
nepravilnega, naj ga pošljejo s svojimi pripombami 
vred o-eneraJnemu inspektoratu, ne da bi se blago 
zadrževalo od izvoza. 

Potrdila o zavarovanju valute, izdana po poobla
ščenih bankah, veljajo dva meseca dni od dne, ko 
se je potrdilo izdalo, do dne, ko se blago vtovori. 
Za dokaz o dnevu vtovoritve služi Mg odpofiiljalne 
(vtovarjalne) postaje na tovornem listu. Oe so v po
trdilih označene cene viSje nego v cenovniku dotič-
nega polmesečja, t aka potrdila veljajo; če pa! so 
nižje, naj se poSlje potrdilo generalnemu inspekto
ratu v nadaljnje poslovanje, ne d a bi se blago za
drževalo od izvoza. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beograda, 

due 27. februarja 1928.; I. br. 4300. 

№&L~LI±- У îMMk^.m,^. 



22. 

Uradna lista 
dobitkov obveznic loterijske 2%% ne dr

žavne rente za vojno Škodo, 
izžrebanih pri IV. žrebanju za proračunsko leto 
1927./1928. % dne 15., 21. in 23. februarja 1928.* 

Serija 1335 Številka 
2204 
3526 
1117 
1402 
2136 
2366 
3284 

171 
320 
586 

1356 
2615 
2813 
2832 
3166 
3256 
3654 

113 
220 
534 
870 

1424 
1533 
1562 
1830 
2009 
2015 
2065 
2351 
2434 
3010 
3261 
3272 
3554 
3983 
4049 
4245 

2 
20 

197 
233 
278 
529 
723 
857 
906 

1123 
1184 
1301 
1375 
1413 
1452 
1632 
1700 
1798 
1885 
2143 
2186 
2187 
2209 
2235 
2245 
2376 
2560-
2562 
2644 
2715 
2831 
2953 
3041 
3052 
3079 
3098 
3105 
3316 
3475 
3497 
3502 
3590 
3659 
3798 
3907 
3947 
3966 
4116 
4304 
4315 

18 
38 
77 

109 
139 
188 
511 
589 
602 
641 
674 
725 
776 
797 
азб 
846 
882 
908 

' 

„ 

„ 

5J 

ft 

„ 
„ 
ft 

„ 
„ 
,5 

,, 
,, 
n 
ft 

ft 

, 5 

ft 

„ 
„ 
ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

;, 
ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

.j 
ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

1« 

ft 

ft 

ft 

J! 
ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

36 Din 1,000.000— 
309 
114 
429 
678 
527 
513 
176 
841 
333 
935 
276 
477 
408 
557 
813 

88 
621 
499 
967 
739 
970 
152 
734 
182 
930 
569 
330 
954 
356 
260 
79 

856 
140 
469 
717 
521 
254 
256 
792 
770 
792 
603 
250 
695 

30 
559 
265 
642 

42 
236 
529 
453 
275 
883 
252 
838 
958 
154 
928 
619-
518 
492 
293 
859 
201 
729 
770 
295 
735 
275 
452 
895 
844 
978 
149 
188 
855 

8 
267 
398 
796 
840 
806 

46 
606 
499 
224 
217 
161 
315 
608 
258 
66 
95 

887 
539 
691 
713 
876 
157 
426 
402 

31 
684 
816 

55 

)5 

55 

55 

55 

YÌ 

55 

51 

Yi 

11 

M 

19 

11 

15 

51 

15 

51 

55 

55 

15 

51 

51 

55 

51 

15 

» 
l i 

п 
15 

l ì 

1? 

15 

» 
1) 

i l 

11 

15 

55 

i i 

55 

55 

55 

55 

15 

15 

15 

55 

15 

55 

55 

11 

51 

55 

n 
55 

51 

15 

11 

55 

51 

» 
ï î 

51 

Î ; 

V 

55 

11 

55 

15 

*) 

51 

55 

55 

11 

5) 

55 

51 

57 

55 

55 

55 

51 

55 

51 

51 

Ц 

51 

55 

« 
•1 

55 

15 

55 

51 

» 
11 

500.000— 
500.000— 
200.000— 
200.000— 
200.000— 
200.000— 
200.000— 
100.00O— 
100.000— 
100.000— 
100.000— 
100.000— 
100.000— 
100.00O— 
100.000— 
ÎOO.OOO— 
100.000—A 
50.000— 
50.00O— 
50.00O— 
50.000— 
50.000— 
50.00O— 
50.000— 
50.00O— 
50.000— 
50.000— 
60.000— 
50.000— 
50.00O— 
50.000— 
50.00O— 
50.00O— 
50.000— 
50.00O— 
50.000— 
50.000— 
20.00O— 
20.000— 
20.000— 
20.000— 
20.000— 
20.00O— 
20.00O— 
20.000— 
20.000— 
20.000— 
20.000— 
20.000— 
20.00O— 
20.000— 
20.000— 
20.000— 
20.000— 
20.00O— 
20.000— 
20.00O— 
20.000— 
20.000— 
20.00O— 
20.000— 
20.000— 
20.000— 
20.000— 
20.00O— 
20.000— 
20.00O— 
20.000— 
2O.00O— 
20.000— 
20.000— 
20.000— 
20.000— 
20.000— 
20.000— 
20.000— 
20.000— 
20.000— 
20.000— 
20.000— 
20.000— 
20.00O— 
20.00O— 
20.00O— 
20.000— 
20.000— 
20.00O— 
10.00O— 
10.00O— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.00O— 
10.000— 
10.00O— 
10.000— 
îo.ooo— 
10.00O— 
10.000.— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 

Serija 938 
980 
1129 
1224 
1246 
1284 
1300 
1343 
1416 
1612 
1706 
1760 
1766 
1814 
1878 
1912 
2044 
2059 
2107 
2179 
2194 
2196 
2297 
2317 
2328 
2343 

2516 
2545 
2549 
2583 
2626 
2641 
2649 
2768 
2768 
2792 
2795 
2820 
2850 
2927 
2963 
2966 
3033 
3042 
3046 
3052 
3090 
3165 
ЗШ 
3171 
3212 
3213 
3230 
3377 
3400 
3415 
3428 
3453 
3454 
3484 
3549 
3566 
3595 
3675 
3729 
3752 
3768 
3776 
3812 
3830 
заз7 
3840 
3910 
4070 
4144 
4272 
4274 
4357 
4381 
4445 
4453 

142 

Številka 691 
570 
338 

„ 928 
» 561 
ft 347 

552 
67 

ft 226 
16 

» 131 
,. 840 
ft 970 

393 
„ 678 
ft 414 

23 
» 119 
„ 665 
» 755 
„ 119 

599 
34 
98 
226 

„ 583 
367 
663 

i 400 
672 
206 

, 843 
, 432 

927 
642 
802 
729 
296 
871 

„ 617 
582 
222 
894 
51 
189 
719 
105 

,; 783 
„ 390 

503 
108 
864 

„ 911 
„ 842 
„ 496 

490 
„ 391 

923 
980 

„ 708 
,. 611 

.; 156 
„ 584 

76 
765. 
640 

„ 733 
739 
367 

„ 793 
535 

„ 591 
286 
271 

;. 350 
.: 715 
; 200 

271 
„' 873 

302 
i, 537 

301 

Din 10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000 — 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000 — 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000-— 
10.000 — 
10.000— 
10.000— 
10.000-— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000 — 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
10.000— 
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Letnik X. 

S 23/27—92. 507 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prezadolženec: Franc K o v a č i č , trgovec v 

Vojniku. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilni porav

navi, ki jo predlaga prezadolženec, in za ugotovitev 
naknadno prijavljenih terjatev se določa narok na 
dan 2 0. m a r c a l 9 2 8. ob devetih pri tem sodišču 
v sobi št. 28. 

Prezadolženec mora priti k naroku osebno. 
Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 

dne 22. februarja 1928. 

S 1/28—6. 508 

Oklic 
Konkurzna stvar Antona K a j f e ž a , velemdu-

strijca v Kočevju. 
Po § 85. k. r. se postavlja za namestnika uprav

niku mase dr. Ferdinand Siegmund, odvetniški kan
didat v Kočevju. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Noveni mestu, 
oddelek II., 

dne 3. marca 1928. 

Л 116/27. 4S6 3—2 

Poklic dedičev neznanega bivališča. 
Katarina B o l t e , mala posestnica v Jeronimu, 

je dne 27. junija 1927. umrla. Poslednja volja ge ni 
našla. 

Za dediča sta pozvana po zakonu tudi Matija 
T o m a n, brat njene matere, in Fran B o l t e , sin 
njene sestrične. Matija Toman in Fran Bolte, katerih 
bivališče sodišču ni znano, se pozivljeta, naj se v 
e n e m l e t u od današnjega dne zglasita pri tem 
sodišču. 

Po tem roku se bo obravnavala zapuščina z osta
limi dediči in z Antonom Zorkom, posestnikom na 
Vranskem, Id se je postavil odsotnima Matiji To-
manu in Franu Boltetu za skrbnika. 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek L, 
dne 21. februarja 1928. 

Na podstavi člena 5. zakona o izplačevanju vojne 
škode se bodo izplačevali dobitki po odbitku 10 % 
za fond vojnih invalidov pričenši z dnem 15. marca 
1928. 

Dobitki zastarajo v enem letu od dne žrebanja, 
t j . dne 15. februarja 1929. 

Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 
' dne 23. februarja 1928.; D. br. 3330. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata 
Slovenaca» z dne 1. marca 1928., št. 48. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
S 20/27—9. 542 

Potrditev prisilne poravnave. 
Odobruje se poravnava, sklenjena dne 16. febru

arja 1928. med konkurznini dolžnikom Vinkom J e -
1 e r j e m, trgovcem v Sevnici, in njegovimi upniki 
za 25 % njih terjatev do otvoritve konkurza. Polo
vica je plačljiva v treh mesecih, ostanek pa v šestih 
mesecih od dne pravnomočno odobrene poravnave, 
t. j . po preteku 14 dni od njene razglasitve v Urad
nem Jistu. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, oddelek I., 
dne 22. februarja 1928. 

T 6/28. 504.' 
Amortizacija. 

Na prošnjo, ki jo je vložila Pavla S t u p i c a , 
raznašalka časopisov v Vodmatu, se uvaja posto
panje za amortizacijo nastopne hranilne knjižice, ki 
jo je prosilka baje izgubila: Hranilna knjižica Mestne 
hranilnico ljubljanske št. 145.567 na ime: Franc To-
polavec z vlogo 10.706 Din 74 p. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne 
tega oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je hranilna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 24. februarja 1928. 

Ne I 853/28-4. 450 3—2 
Amortizacija. 

"Na prošnjo Ane P r a h o v e , posestnice na Go
renjih Skopicah št. 1, se uvaja postopanje za amorti
zacijo nastopne vložne knjižice, ki jo je prosilka 
baje izgubila: Vložna knjižica Hranilnice in posojil
nice v Cerkljah, registrirane zadruge z omejeno za
vezo, št. 866 v imenski vrednosti dne 1. januarja 
1928. 526 Din 30 p. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice do navedene knjižice v š e s t i h m e s e c i h 
od današnjega dne, ker bi se sicer po tem roku iz
reklo, da je vložna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Krškem, oddelek L, 
dne 22. februarja 1928. 

E 46/27—20. 
Sklep. 

502 

Izvršilna stvar drja. Josipa Rezka zoper AJoj-
zijo Z u p a n č i č e v o zaradi 5130 Din s pripadki. 

Ker se pri dražbi dne Ï3. februara 1928. ni do
sege] najvišji ponudek, odnosno ni bilo ponudnikov, 
je izvršba, dovoljena s sklepom E 46/27—ä, s prisilno 
dražbo nepremičnin: vi. št. 114, katastralna občina 
Št. Jernej, in vi. št. 488, katastralna občina Oreho-
vec, po § 151. i. r. ustavljena. 

PTed potekom pol leta se ponovna uvedba draž-
benega postopanja ne more predlagati. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek II., 
dne 13. februarja 1928. 

&• 
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Proglasitve za mrtve. 497 

O k r o ž n o s o d i š č e v N o v e m m e s t a je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni 
pogreäanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. zakona z dne 31. marca 1918., drž. zak. št. 128, 
o pogrešancih, označenih z *, pa po § 24., št. 1, obČ. drž. zak., domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki 
bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to sporoči sodišča ali pa skrbnika. Pogrešance same 
pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj ma dado to kako drugače na znanje. 

I Ime in rojstni dan, 
i stan in zadnje biva

lišče pogrešancev 

Josip Kokalj, 
rojen dne 9. januarja 
1881., posestnik v Pri

stavljl vasi št. 1. 

Avguštin Perme, 
rojen dne 8. avgusta 
1896., posestnikov sin 

v Mleševem št. 13. 

* Janez Kerln, 
rojen dne 18. junija 
1887., kočar v Dre-

novcu št. 6. 
Alojzi) Krevs, 

rojen dne 16. marca 
1886., delavec v Ve

likem kalu št. 1. 
* Franc Gorenc, 

rojen dne 10. maja 
1884. v Jelenku, pri
stojen na Rako, fran

čiškanski brat 
• Marija Vidmar, 

rojena dne 24. januarja 
1868. v Lutrškem selu, 
pristojna v Št. Peter pri 

Novem mestu. 
Alojzij Simončič. 

rojen dne 3. junija 
1881., posestnik v Do-

bovem št. 1. 
Jožef Klobučar, 

rojen dne 29. januarja 
1892. v Vršnih sellh, 

kočarjev sin. 

Janez Tršelič, 
rojen dne 27. julija 
1884., posestnikov sin 
v Dolenjih Skopicah 

št. 31, 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odšel leta 1914. na rusko 
bojišče; od leta 1915. ne-

izvesten. 

Odšel leta 1915. k vojakom; 
od takrat neizvesten. 

Odšel jeseni leta 1916. ne
znano kam; od takrat ne

izvesten. 

Odšel leta 1914. na gališko 
bojišče ; od takrat neizvesten. 

Bival v Fondi Eslavl št. 468, 
Caie Rividerla, Santa Fé (Ar-
gentinija); nad 14 let ni več 

glasu o njem. 

Odšla leta 1902. ali 1903. v 
Ameriko; od leta 1908. nI 

več glasu o njej. 

Odšel dne 27. julija 1914. 
k vojakom; od takrat neiz

vesten. 

Odšel leta 1914. na gališko 
bojišče ; od takrat neizvesten. 

Odšel leta 1914. k vojakom; 
od leta 1916. neizvesten. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Sestra 
Ana Kokalj, 

zasebnica 
v Pristavlji vasi 

.. št. 1. 
Sestra 

Pavlina Perme, 
posestnica 

v Mleševem 
š t 13. 

Skrbnik 
Janez Bogolin, 

posestnik 
v Senušah št.6. 

Svakinja 
Frančiška Krevs 
v Velikem kalu 

š t 1. 

Brat 
Martin Gorenc, 

posestnik 
v Hudem brezju. 

Polsestra 
Jožefa Župančič, 

gostilnlčarka 
v Birčni vasi 

št. 18. 
Žena 

Marija Simončič, 
posestnica 

vDobovem št. 1. 
Janez Klobučar, 

užitkar 
v Vršnih selih 

št. 19. 

Brat 
Rudolf Tršelič 

v Dolenjih 
Skopicah št. 31. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

. — 

Josip Piškur, 
posestnik 

v Ivančni gorici. 

Janez Bogolin, 
posestnik 

v Senušah št.6. 

Frančiška Krevs 
v Velikem kalu 

št. 1. 

— 

— 

• — 

— 

— 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

1.12.1927.; 
T 34/27-4. 

5.12.1927.; 
T 35/27-4. 

3.12.1927.; 
T 33/27—3. 

10.12.1927.; 
T 30/27-4. 

13.2.1928.; 
T 38/27—3. 

12.2.1928.; 
T 2/28-4. 

12.2.1928.; 
T 1/28—4. 

18.2.1928.; 
T 4/28—3. 

27.2.1928.; 
T 5/28-2. 

Oklicni rok 
poteče dne 

11. septembra 
1928. 

11. septembra 
1928. 

1. aprila 
1929. 

11. septembra 
1928. 

1. aprila 
1929. 

1. aprila 
1929. 

1. oktobra 
1928. 

1. oktobra 
1928. 

1. novembra 
1928. 

E 2729/27—10. 386 
Dražbeni oklic. 

Na predlog K m e б k o - d e 1 a v ß k e h r a n i l 
n i c e in p o s o j i l n i c e v T r b o v l j a h bo dne 
3 1 . m a r c a 1 9 2 8. ob devetih bo pri tem sodišču v 
sobi št. 4 na podstavi obenem odobrenih pogojev 
dražba nastopnih nepremičnin: zemljiška knjiga 
Sv. Magdalena, vi. St. 10: hiša, cenilna vrednost 
3000 Din, svinjski hlev, cenilna vrednost 375 Din, 
gospodarsko poslopje, cenilna vrednost 4000 Din, 
lesena lopica, cenilna vrednost 250 Din, kozelc, ce
nilna vrednost 1000 Din, zemljišča, cenilna vrednost 
45.532 Din 75 p, priteldine, cenilna vrednost 2453 
Din — skupaj 56.610 Din 75 p; najmanjši ponudek 
37.740 Din 50 p. 

K. nepremičninam spadajo pritekline, popisane v 
cenilnein zapisniku z dne 16. decembra 1927., 
E 2729/27—8, v skupni cenilni vrednosti 2453 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 5662 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 23. januarja 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 

6 3 . 
Tarifni obvestili.* 

Popravek k železniški tarifi, delu IL, za prevoz 
blaga Itd. z dne 1. oktobra 1925. 

Na 110. strani te tarife (izdaje v cirilici in lati
nici) naj se glasi v poziciji U-7 (ulja), črka g), prva 
vrsta: «Ulja od katrana od kamenog uglja». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 6. februarja 1928.; G. D. br. 68.988/27. 

Popravek k tarifnemu obvestilu glede postajališča 
z nazivom «štikadi».1 

Naziv za postajališče «Štikadi» se izpreminja v 
naziv «Štikada». 

Poslednji odstavek se mora glasiti: «Potniki in 
prtljaga se odpravljajo v vlaku z dodatnimi kartami 
brez doplačila na vozno ceno.» 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu; 
G. D. br. 3882/28. -

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Ssiovenaca» z dne 21. februarja 1928., št. 40ДХ. 

Razglas o povraćanju železniške voznine 
in refakcije.* 

Z dnem 1. januarja 1928. so bili ukinjeni dose
danji oddelki za povračanjc voznine in refakcije pri 
oblastnih direkcijah ter so prešli vsi posli glede po-
vračanja voznine in refakcije v področje oddelka za 
kontrolo dohodkov (skupine za povraćanje voznine 
in refakcije) pri generalni direkciji državnih železnic 
v Beogradu, Ivan Begova br. 7. 

Zaradi tega se morajo predlagati odslej zahteve 
za povračilo voznine in refakcije zgoraj označenemu 
oddelku, ki je izključno pristojen za reševanje teh 
predmetov. 

Strankam, ki žele, da bi se njih zahteve rešile 
čimprej, se priporoča, naj urede tovorne liste po 
mesecih, v katerih je bila voznina plačana. Neurejeni 
tovorni listi zadržujejo poslovanje in s tem' se tudi 
zavlačuje izplačevanje presežkov. 

Pri eni zahtevi ne sme biti več nego 20 prilog. 
Izjeme so dopustne pri prošnjah za refakcijo. 

S tem ukrepom se bo postopanje ob povraćanju 
voznine pospešilo in se bodo reševale zahteve v 
najkrajšem času. 

Iz oddelka za kontrolo dohodkov 
pri generalni direkciji državnih železnic v Beogradu, 

dne 16. februarja 1928.; K. P. br. 101/578. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 3. marca 1928., št. 50. 

1 Uradni list z dne 1. februarja 1928., št. 29/11. 

St. 1543. 466 3—2 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje; za 
prevzem zgradbe želeiznobetonskega mostu čez Glin-
ščico v km 2-4 Tržaške državne ceste p r v o j ä v -
n o p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a c i j o , ki ee bo 
vršila dne 6. a p r i 1 a 1 9 2 8. ob 11. uri v sobi št. 2 
gradbene direkcije v Ljubljani. 

Istotam se dobivajo med uradnimi urami po
trebni podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti 
plačilu napravnih stroškov. 

Ponudbe se morajo glasiti v obliki popusta v 
odstotkih (tudi z besedami) na vsote odobrenega 
proračuna, ki znaša 240.857 Din 40 p. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 
.licitaciji v «Službenih Novinah» in na razglaeni 
deski gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 29. februarja 1928. 

St. 326. 483 3—2 

Razglas o drugi javni ustni licitaciji za 
dobavo gramoza na Trojanski državni 
cesti od km 105 do km 120 in od km 142 

do km 154.2. 
Licitacija se bo vršila: 
za proge od km 105 do km 120 v petek dne 

2 3. m a r c a 1 9 2 8. v Slovenski Bistrici v hotelu 
«Beogradu» s pričetkoni ob pol desetih in 

za progo od km 142 do km 154-2 v soboto dne 
24. m a r c a 1 9 2 8. v pisarni gradbene sekcije v 
Mariboru s pričetkom ob devetih. 

Za zadnjo progo se bo licitirala samo polovica 
količine, in sicer tolčeni gramoz. 

Popolni razglas glej v Uradnem listu 21 z dne 
3. marca 1928. 

Gradbena sekcija v Mariboru, 
dne 27. februarja 1928. 

St, 372. 519 3—1 
Razglas o licitaciji. 

Druga javna ustna licitacija za dobavo gramoza 
na progi od km 120 do km 128 Trojanske državne 
ceste se bo vršila dne 3. a p r i 1 a 1 9 2 8: ob 10. uri 
v pisarni gradbene sekcije v Mariboru. 

Natančni dražbeni pogoji so bili objavljeni v raz
glasu o prvi licitaciji v Uradnem listu 5 z dne: 14. ja
nuarja 1928. 

Kavcija v denarju se mora položiti pri glavni po
družnici Državne hipotekarne banke v Ljubljani. 

Gradbena sekcija v Mariboru, 
dne 5. marca 1928. 

Št. 270. 512 3—1 

Razglas o drugi ustni licitaciji za dobavo 
gramoza za Varaždinsko državno cesto 

od ogrske meje do Mure. 
Ker prva licitacija ni uspela, se razpisuje na 

podstavi pooblastila gradbene direkcije v Ljubljani 
št. 72 z dne 4. januarja 1928. d r u g a u s t n a l i 
c i t a c i j a n a t o r e k d n e 27. m a r c a 1 9 2 8 . 
z začetkom ob 10. uri ob istih pogojih, ki so veljali 
za prvo licitacijo, in po istem vrstnem in časovnem 
redu za posamezne cestne, procre. 

Popolni razglas je natisnjen v Uradnem listu 7 
z dne 20. januarja 1928. 

Gradbena sekcija v Murski Soboti, 
dne 2. marca 1928. 

Št. 257. 514 3—1 

Razglas o drugi ustni licitaciji za dobavo 
gramoza za Zagrebško in KarlovSko dr

žavno cesto. 
Ker javna ustna licitacija za dobavo gramoza za 

proge od km 42 do km 46, od km 50 do km 66 in 
od km 92 do km 95 Zagrebške državne ceste kakor 
tudi za vse proge Karlovške državne ceste, ki se je 
vršila dne 18. februarja 1928., ni imela povoljnega 
uspeha, razpisuje podpisana gradbena sekcija po na
logu gradbene direkcije v Ljubljani z dne 4. janu
arja 1928.. št. 72, d r u g o j a v n o u s t n o l i c i 
t a c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 2 9. m a r c a 19 28., 
in sicer za zgoraj navedene proge Zagrebške državne 
ceste ob pol enajstih, za proge Karlovške državne 
ceste pa ob štirinajstih. 

, JÊ: , . 
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K licitaciji morajo prinesti ponudniki poleg po
trdila davčnega urada o plačanih davkih pobotnico 
o položeni kavciji, ki mora znašati 10 %! proračunske 
vsote. Kavcijo v gotovini jo treba- položiti brez iz
jemo pri podružnici Državne hipotekarne banke v 
Ljubljani, kavcijo, sestoječo iz državnih in državno 
garantiranih obveznic, iz založnic uprave fondov ali 
garancijskih pisem, pa pri davčnem uradu v Novem 
mestu. 

Popolni razglas o licitaciji je bil objavljen v 
Uradnem listu 6 z dne 18. januarja 1928. 

Gradbena sekcija v Novem mestu, 
dne 3. marca 1928. 

517 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 29. februarja 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 401,987.557-64 
Posojila 1.570,432.500-,Ì7 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.072,664.873-70 
Račun začasne zamene 299,215.769-96 
Dolg države . . . : . . . - 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih' za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163 
Saldo raznih računov 719.866.706-32 

St. 1945/TL 522 2—1 
Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava trifaznega transformatorja. 
Več pri podpisani direkciji 
Ponudbe naj se vlože najkasneje do dne 2 0 e g a 

m a r c a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 5. marca 1928. 

St. 1947/П. 521 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 1800 kg obročnega, kvadrat

nega in okroglega železa. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 1 e g a 

m a r c a 1 9 2 8 . ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 5. marca 1928. 

9.168,899.614-09 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . ' . . . . 30,000.000 

Rezervni fond . . . . . . . . 10,931.045-57 
Novčanice v obteku 5.396,546.550— 
Državni račun začasne zamene . . 299,215.769-96 
Terjatve države po raznih računih 260,859.965-88 
Razne obveznosti 949,913.250-28 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,877.163-
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870— 

Št. 1950/П. 520 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 500 m trifaznega zemskega 

kabla. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 3 eg a 

m a r c a 1 9 2 8 . ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 5. marca 1928. 

St.*1186. ' 5 0 9 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 140 m3 jamskega lesa. 
Ponudbe naj se vlože do dne 16. m a r c a l 9 2 8 . 
Več pri' podpisani direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Zabukovd 
(pošta Griže), 

dne 3. marca 1928. 

9.168,899.614-69 

V metalni podlogi ee računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, Švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eekontu menic — za vee 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Razne objave. 
St. 72/26. 5 1 3 

Razpis zdravniške službe. 
Podpisana krajevna bratovska skladnica raz

pisuje z odobritvijo glavne bratovske skladnice v 
Ljubljani m e s t o p o g o d b e n e g a z d r a v n i k a 
s sedežem na Prevaljah. 

Prednost imajo zdravniki z daljšo prakso. 
Zdravniku je na uporabo prosto stanovanje. 
Reflektanti naj javijo svoje zahteve in sporoče 

curriculum vitae neposredno krajevni bratovski 
skladnici na Prevaljah najkesneje do dne 20. m a r 
c a 1 9 2 8 . 

Krajevna bratovska skladnica na Prevaljah, 
dne 3. marca 1928. 

Vabilo na letni redni občni zbor 
Javnega skladišča in prevozne družbe, 

delniSke dražbe v Celja, 
ki bo dne 2 1 . m a r c a 1 9 2 8 . ob petnajstih v 
družbenih poslovnih prostorih v Celju, Savinjako 

nabrežje. 
D n e v n i r e d : 

1.) čitanje zapisnika o zadnjem občnem zboru. 
2.) Poročilo upravnega sveta o poslovanju družbe 

in predložitev računskega zaključka z računskim 
poročilom. 

3.) Poročilo revizijskega odbora. 
4.) Odobritev letnega računa in sklep o odvezi 

upravnega sveta po naročilu revizijskega odbora. 
5.) Volitev članov upravnega sveta po družbenih 

pravilih. . .. , . 
6.) Določitev nagrad za upravni svet in revizijski 

odbor. 
7.) Drugi predlogi, postavljeni na dnevni red. 

Letnik X. 

Vabilo na IV. občni zbor, 
ki ga bo imelo 

. Kreditno društvo 
Mestne hranilnice v Ptuju 

dne 2 4. m a r c a 1 9 2 8. ob osemnajstih (ob 6. uri 
zvečer) v uradnih prostorih Mestne hranilnico v 

Ptuju. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo predsednikovo o bilanci za četrto 

upravno leto 1927. 
2.) Poročilo računskih preglednikov. 
3.) Odobritev bilance. 
4.) Volitev, odnosno ponovna volitev: 

a) dveh odbornikov in dveh namestnikov za 
odbornika Antona Blažka in Franca Le
narta," izločena po društvenih pravilijh; 

b)- dveh pregledovalcev računov in enega' na
mestnika. 

5.) Volitev overovatelja zapisnika. 
6.) Slučajnosti. 511 

* * *' 
I z p i s e k iz p r a v i l : 
Člen 35.: Na občnem zboru imajo pravico glaso

vanja le tisti imetniki kredita, stanujoči v Ptuju, ki 
so osebno navzočni; zunanji člani pa izvršujejo pra
vico glasovanja ali osebno ali po pooblažčenih 
članih. Trgovske družbe zastopa lahko kdo, ki ima 
pravico,'podpisovati njih firmo, ženske osebe pa po
oblaščen imetnik kredita, če se same ne udeleže obč
nega zbora; vendar pa se ne smejo z nadomeščanjem 
nikoli več nego trije glasovi prenesti na enega olana. 

Pooblastila je izročiti predsedniku občnega zbora, 
ki ugotovi njih pravilnost in veljavnost. 

Po pravilih sklicani občni zbor je sklepčen, če je 
navzočnih vsaj 20 članov. Če se to število ne doseže, 
se vrši pol ure pozneje na istem kraju in z »tim 
dnevnim redom nov občni zbor, ki sklepa ne glede 
na število udeležencev. 

Člen 37.: Vsak društveni član in vsak pravilno 
izkazani pooblaščenec društvenega člana vi njegovem 
imenu sme na občnem zboru podajati predloge. Ako 
se ne nanašajo ti predlogi na predmete, ki so na dnev
nem redu, se obravnava o njih takoj samo, če glasu
jeta za to dve /tretjini navzočnih članov; drugače pa 
se odloči glede tega "predloga^ če ga. podpira- veaj 
ena tretjina članov, ali naj se obravnava na izred
nem občnem zboru in kdaj naj se ta skliče, ali pa 
naj se odloči obravnavanje do prihodnjega rednega 
občnega zbora. 

Imenik • članov je društvenikom med uradnimi 
urami v pisarni na vpogled. 

V P t u j u, dne 2. marca 1928. 
Anton BrenčiČ s, r., tačasni predsednik. 

541 3-1 Objava. 

Ponoči dne 21. februarja 1928. sta mi bili ukra
deni dve izpričevali državne meščanske šole v Dolnji 
Lendavi v madžarskem jeziku in slovenskem pre
vodu na ime: Benkovič Stefan, rojen dne 24. decem
bra 1899. v Strehovcih, srez Dolnja Lendava, in 
sicer: izpričevalo П. razreda za šolsko lesto 1912-./ 
/1913. in Ш. razreda za eolsko leto 1913./1914. 

Ukradene so bile tudi štiri obveznice loterijske 
2i/2%ne državne rente za vojno škodo iz leta 1923., 
in sicer: serija 2305, št. 979; serija 855, št. 1000; 
serija 2786, št. 572, in serija 4125, št, 345. 

Te izpričevali in te obveznice proglašam za ne
veljavne. 

Štefan Benkovič s. r., poštar v Prosenjakovcih. 

Po § 22. družbenih pravil se smejo udeležiti obč
nega zbora samo oni delničarji, ki so položili naj
kesneje do dne 18. marca 1928. ali pri družbeni' bla
gajni ali pri Posojilnici v Celju ali pri celjski podruž
nici Ljubljanske kreditne banke ali pri celjski po
družnici Prve hrvatske štedionice vse svoje delnice 
z nedospelimi kuponi vred. 

Imenik onih, ki so založili v to svrho delnice za 
občni zbor, se sklene dne 18. marca 1928. ob dva
najstih; vsakemu glasujočemu delničarju je do obč
nega zbora dovoljen vpogled v ta imenik v družbe
nih poslovnih prostorih. 

Vsaka delnica daje pravico do enega glasu. 
Za delničarja se smatra tisti, na čigar ime so del

nice založene. 
Glasovalno pravico na občnem zboru izvršuje 

vsak delničar osebno ali pa po pooblaščencu, ki se 
mora izkazati z zakonito izdanim posebnim poobla
stilom; varovance in juristične osebe zastopajo njih 
zakoniti ali statutarni zastopniki. 

V C e l j u , dne 3. marca 1928. 510 
< Z a u p r a v n i s v e t : 

R. Stermecki s. ri Dr. Wolf s.r. 

518 Objava. 
Izgubil sem legitimacijo medicinske fakultete 

univerze v Ljubljani letnika 1927./1928. na ime: 
Franjo Smerdu iz Gradca (Štajersko). 

Proglašam jo za neveljavno. 
Franjo Smerdu s.r. 

Vabilo na redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

. Delniška stavbinska družba 
«Union» v Ljubljani 

v četrtek dne 2 9. m a r c a 1 9 2 8. ob 16. uri v Sre
brni dvorani grand-hotela «Uniona» v Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 
1.) Čitanje zapisnika o zadnjem občnem zboru. 
2.) Poročilo upravnega sveta o poslovanju leta 

1927. in o bilanci za leto 1927. 
3.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
4.) Sklepanje o razdelitvi čistega, dobička. 
5.) Sklepanje o nagradi nadzorstvenemu svetu. 
6.) Volitev petih članov in dveh namestnikov 

nadzorstvenega sveta. 
7.) Slučajnosti. 506 

' Delničarji morajo naznaniti eventualne predloge 
vsaj osem dni pred občnim zborom, najkesneje do 
dne 20. marca 1928., predsedništvu, da pridejo na 
dnevni red občnega zbora. 

Delničarji, ki hočejo izvrševati volilno pravico, 
morajo položiti pet dni pred občnim zborom, naj
kesneje do dne 23. marca 1928., delnice v pisarni 
grand-hotela «Uniona» v Ljubljani, Miklošičeva cesta 
št. 1, med uradnimi urami 

V L j u b l j a n i , dno 1. marca 1928. 
-Upravni svet. 

• - » • * -

Odgovorni urednik: Anton Fnntek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani,- njen predstavnik: Miroslav Ambroži« v Ljubljani 
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Poštnina plačana v gotovini. * \ 

23. V Ljubljani, dne 8. marca 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

Vsebina: 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 
64. Uredba o prevedbi na dinarske kongrualne prejemke 

župnijskih duhovnikov (dušnih pastirjev) s kron
skimi kongrualniml prejemki. 

65. Dopolnitev k tarifi o pobiranju taks za pregled in 
žigosanje mer in merilnih priprav. 

66. Pravilnik o zavarovanju dnevničarjev, zaposlenih v 
državni službi na podstavi člena 130. zakona o ci
vilnih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih. 

Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

tz „Službenih Novin kraljevine Srba» 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 48 z dne 1. marca 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 24. fe

bruarja 1928.: Premeščena sta: k strojnemu oddelku 
direkcije državnih železnic v Beogradu ing. Anton 
Z o r e , uradnik v 5. skupini I. kategorije pri želez
niški delavnici v Mariboru (po službeni potrebi); na 
glavni kolodvor v Mariboru Alojzij U r a n , uradnik 
v 1. skupini Ш. kategorije v Ljubljani, glavni kolo
dvor (na prošnjo). 

Odlok generalnega direktorja poštne hranilnice z 
dne 28. decembra 1927.: Postavljena sta pri podruž
nici poštne hranilnice v Ljubljani za postnohranil-
nično uradnico (poštnobranilničnega uradnika) v 
4. skupini II. kategorije: Stana V i d m a r , računo-
vodkinja v 3. skupini Ш. kategorije, in Ivan T o n j a, 
pripravnik v 6. skupini H. kategorije — oba pri isti 
podružnici. 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 22. fe
bruarja 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti (sta sprejeti): 
t.) dosedanja ruska državljana dr. Peter N. S o 
le o 1 o v, občinski zdravnik pri Sv. Juriju ob Sčav-
nici; Nikolaj I. G a n ž a , privatni nameščenec v 
Ključarovcih pri Ljutomeru, skupno z ženo Matildo; 
2.) dosedanji italijanski državljanki (dosedanji ita
lijanski državljan) Olga Č o t a r, učiteljica v Zavrču; 
Zora Ml o k u ž, učiteljica v Krogu; Franc C e r 
n a б, železniški delavec v Ivanjem selu, skupno z 
ženo Štefanijo. 

Številka 49 z dne 2. marca 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva, kralja z dne 24. fe

bruarja 1928.: Postavljeni so za člane tarifnega od
bora pri ministrstvu za promet: Ivan M oh or i č, 
tajnik zbornice za trgovino, obrt in industrijo v 
Ljubljani, kot predstavnik te zbornice; profesor Bo
gumil K em e c kot predstavnik Zadružna zveze v 
Ljubljani:; Janko L e s n i č a r , upravnik Zadružne 
zveze v Celju, kot predstavnik te zveze; ing. Fran 
Z u p a n č i č kot predstavnik Zveze slovenskih za
drug v Ljubljani. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 22. fe
bruarja 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev je sprejet dosedanji 
češkoslovaški državljan Viktor L o r e ne, strojnik 
državnih železnic v Slovenskih Konjicah. 

Objava generalne direkcije davkov z dne 15. fe
bruarja 1928.: Uprava «Doma studenata beogradskog 
univerziteta, zadužbina Nj. Vel. kralja Aleksandra I.» 
v Beogradu je oproščena plačevanja takse iz tar. 
post. 1. taksne tarife za vse vloge in prošnje, ki jih 
pošilja državnim oblastvom, razen v civilnih prav
dah. 

Številka 50 -z dne 3. marca 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. mar

ca 1928., s katerim se sprejema ostavka, ki1 jo je 
podal minister priprave za ustavotvorno skupščino 
in izenačevanje zakonov, dr. Ilija S u m e n k o v i ć , 
in se ta minister razrešuje dolžnosti, obenem pa po
stavljata.: za ministra brez portfelja dr. Ilija S u -
m e n k o v i ć , minister na razpoloženju, in za na

mestnika ministra priprave za ustavotvorno skup
ščino in izenačevanje zakonov Potei' M a r k o v i ć , 
minister za gradbe. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 2. mar
ca 1928.: Ker se bo minister za zunanje posle, dr. Vo
jislav M a r i n k o v i ć, nekaj časa) mudil - v ino
zemstvu, se postavlja za njegovega namestnika 
dr. Ilija S u m e n k o v i ć , minister brez portfelja. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 5. fe
bruarja 1928.: Upokojen je po prvem odstavku čle
na 127. zakona o državnem prometnem osebju Jurij 
D o b o v i š e k , uradnik v 4. skupini I. kategorije in 
načelnik kontrole dohodkov pfi direkciji državnih 
železnic v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 5. fe
bruarja 1928.: Upokojeni so po prvem odstavku čle
na 127. zakona o državnem prometnem osebju pri 
direkciji državnih železnic v Ljubljani: Josip 
P r i m e , uradnik y 1. skupini, nodskupini b), IT. ka
tegorije, Vinko P o l z i in Fran K o c b e k — oba 
uradnika v 1. skupini IH. kategorije. 

Odloka ministra pravde z dne 25. februarja 1928.: 
Upokojena sta po zadnjem odstavku člena 141. urad
niškega zakona Rudolf R o 11 e r, pisarniški oficial 
v 4, skupini II. kategorije pri deželnem sodišču v 
Ljubljani, in Leopold W a l l n e r , kanclist v 4. sku
pini П. kategorije pri okrajnem sodišču v Ptuju. 

Številka 51 z dne б. marca 1928.: 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. ja
nuarja 1928.: Odlikovani so: 

z redom sv. Save IV. vrste: Anton D o k l e r , 
upravitelj državnega moškega učiteljišča v Ljub
ljani; Fran K a d u n c, upravitelj državnega žen
skega učiteljišča v Mariboru; dr. Ivan O r e l , upra
vitelj državnega ženskega učiteljišča v Ljubljani; 

z redom sv. Save V. vrste: dr. Simon D o l a r , 
profesoT na državni gimnaziji v Kranju; dr. Vinico 
Š a r a b o n, profesor na I. državni gimnaziji v Ljub
ljani; Ivan B a j ž e 1 j , učitelj telovadbe na državnem 
moškem učiteljišču v Ljubljani. 

Odlok ministra za narodno zdravje z dne 24. ja
nuarja 1928.: Pomaknjen je iz 8. skupine I. katego
rije v 7. skupino I. kategorije dr. Alojzij K u n s t , 
šef rontgenološkega instituta v Ljubljani. 

Zapisnik o XXX. rodni seji narodne skupščine z 
dne 8. februarja 1928. 

Uredbe osrednje vlade. 
64. 

Na predlog ministra, za finance je sprejeJ ministr
ski svet v seji z dne 2. januarja 1928. na podstavi 
xi„„o QQn «паП*™г,о "oi.ona za leto 1927./1928. to-le 

Uredbo o prevedbi na dinarske kon
grualne prejemke župnijskih duhov
nikov (dušnih pastirjev) s kronskimi 

kongrualnimi prejemki.1" 

Člen 1. 

Kongrualni prejemki aktivnih in upokojenih žup
nijskih duhovnikov (dušnih pastirjev) v oblastih 
izven бтМје in Orne gore, ki jim pripadajo iz držav
ne blagajne po zakonskih predpisih, prevzetih od 
bivše Avstro-ogrske monarhije, v kronah, se pre
vajajo na istoimenske prejemke v dinarjih v enakem 
znesku, t. j . al pari, ob vseh ostalih veljavnih za
konskih pogojih. 

Člen 2. 

Odlok o prevedbi na dinarske prejemke kon
grualne prejemke po tej uredbi izda minister za 
vere ali pa ga izdado organi, na katere prenese 
minister to pravico, ter se vroči prizadetim stran
kam — za državo glavni kontroli. 

Obe stranki imata pravico pritožbe na državni 
svet v dveh mesecih od dne. ko prejmeta odlok. 

Člen 3. 

Minister za vere se pooblašča, da izdaja sporaz
umno z ministrom za finance po potrebi vsa obvozna 
tolmačenja in obvestila za pravilno izvrševanje te 
uredbe. 

Člen 4. 

Ta uredba se uporablja od začetka proračunskega 
leta 1927./1928., za. njeno izvrševanje pa skrbita mi
nister za vere in minister za finance. 

V B e o g r a d u , dne 11. februarja 1928.; 
K. R. br. 21.200. 

Predsednik ministrskega sveta.: 
Velja Vukićević s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

65. 
Dopolnitev k tarifi o pobiranju taks za 
pregled in žigosanje mer in merilnih 

priprav.* 
Na podstavi tar. št. 274. zakona o taksah in na 

podstavi zakona o merah odrejam: 
Člen 15. tarife o pobiranju taks za pregled in 

žigosanje mer in merilnih priprav, steklenic in čaš 
za točenje alkoholnih pijač in mleka, istotako sodov, 
izdane pod br. 25.038 z dne 29. novembra 1927.,** 
se dopolnjuje s tem drugim odstavkom: 

«Če dado prednje navedene naprave kontroli mer 
na razpolago svoje prostore, aparate in poslužništvo 
za opravljanje pregleda in žigosanje plinomerov, 
vodomerov in tokomerov, ki so lastnina privatnih 
strank, znaša popust od taks po členu 3. te tarife 
50 %. Ta popust se daje samo po predhodni odo
britvi ministra za trgovino in industrijo in ob pogo
jih, ki jih predpiše ta minister, ter se uporablja samo 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 28. februarja 1928., št. 46/ХП. 

* cSlužbene .Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 28. februarja 1928., št. 46/ХЛ. 

** Uradni list z dne 22. decembra 1927., 
št. 495/127. 
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23. 
na, plmomere, vodomere in tokomere, ki so lastnina 
takih naprav.» 

Ta odločba stopi v veljavo dne 1. marca 1928. 
V B e o g r a d u , dne 20. februarja 1928.; 

br. 3964/0. M. 
Minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Spaho s. r. 

6 6 . 
ÎSta podstavi pooblastitve v členu 306. finančnega 

zakona za proračunsko leto 1927./1928. predpisujem 

Prav i ln ik 
o zavarovanju dnevničarjev, zaposlenih 
v državni službi na podstavi člena 130. 
zakona o civilnih uradnikih in ostalih 

državnih uslužbencih.* 
Člen 1. 

Dnevničarji, zaposleni v službi države m p e 
stavi čleua 130. zakona o civilnih uradnikih in osta
lih državnih uslužbencih,, niso oproščeni obveznosti 
zavarovanja po § 7. zakona o zavarovanju delavcev 
z dne 14. maja 1922. — «Službene Novine» z dne 
30. maja 1922., št. 117/XIX** —, ampak tudi zanjo, 
veljajo v celoti predpisi tega zakona z dopolnitvami 
tega pravilnika. 

Njih zavarovanja, izvzemši dnevničarje, ki so ob
enem državni upokojenci, se vrše zoper bolezen, za 
onemoglost, starost in smrt, Dnevničarji-državni 
upokojenci se zavarujejo samo zoper bolezen in ne
zgode. 

Vse to velja tudi za dnevničarje generalne rudar
ske direkcije in direkcije državnih rudarskih pod
jetij in rudnikov kakor tudi njim podrejenih naprav, 
če se ne odkažejo s posebno naredbo ministra za šume 
in rudnike na zavarovanje pri bratovskih skladnicah 
po predpisih, ki veljajo za ta način zavarovanja. 

Člen 2. 
Vse vrste zavarovanja dnevničarjev se vrše pri 

ali po onem okrožnem uradu za zavarovanje delav
cev, ki je zanje pristojen po kraju urada ali n a 
prave, ki jih plačuje. I 

Dnevničarji, postavljeni pri naših diplomatskih I 
zastopništvih in. drugih državnih napravah v ino
zemstvu, se zavarujejo pri okrožnem uradu v Beo
gradu, če in kolikor niso zavarovani po zakonih 
dotične tuje države, v kateri službujejo (§ 8. zakona 
o zavarovanju delavcev). 

Člen 3. 
Dnevničarje prijavlja pristojnemu okrožnemu 

uradu zaradi zavarovanja po § 9. zakona o zavaro
vanju delavcev oni urad, pri katerem so postavljeni, 
iu sicer najkesneje v osmih dneh, ko so vstopili v 
službe. Prijava mora obsezati: drnevničarjevo ime in 
njega priimek, vrsto zaposlenosti, kraj in leto roj
stva, rodbinsko stanje, višino mesečne nagrade in 
točno označbo državne blagajne, ki izplačuje dnev-
ničarja; če je dnevničar obenem upokojenec, se mora 
to v prijavi posebe označiti. Ta urad mora priobčiti 
prav tako najkesneje v osmih dneh okrožnemu uradu 
vsako morebitno poznejšo izpremembo v podatkih, 
navedenih v prijavi, kakor tudi prestanek dnevni-
čarjevega službovanja. 

Člen 4. 
Na obrazcu, s katerim se uradu, ki izvrši prijavo, 

potrdi, da je bil dnevničar prijavljen, določi okrožni 
urad znesek mesečnega zavarovanega zaslužka, 
ustreznega dnevničareki nagradi, kakor tudi znesek 
mesečnega prispevka, in sicer posebe onega dela, ki 
obremenja zavarovanca, in posebe onega dela, ki 
obremenja državo kot delodajalca. 

Člen 5. 
Del prispevka za zavarovanje, ki ga morajo 

plačevati dnevničarji, pobira blagajna, ki plačuje 
dotične dnevničarje, po plačilnih seznamkih, ki jih 
sestavljajo uradi, pri katerih dnevničarji službujejo. 
V teh seznamkih mora biti označena v posebnem 
razpredelku vsota, ki se dnevničarju odteza za za
varovanje. 

Za dnevničarje-državne upokojence se) sestav
ljajo posebni seznamM. 
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Za del prispevka, ki ga mora plačevati okrož
nemu uradu država kot delodajalec, je treba poslati 
•/. vsakim plačilnim seznamkom državni blagajni po
seben nalog. 

Tako del ^prispevka, odteguj en zavarovancu, 
kakor tudi del prispevka, ki ga mora plačevati 
država kot delodajalec iz svojih sredstev, morajo 
izplačati državne blagajne pristojnemu okrožnemu 
uradu najkesneje v 15 dneh od dne, ko se je dnev
ničarju izplačala nagrada. 

Prispevki za zavarovanje se izplačujejo pristoj
nemu okrožnemu uradu ali neposredno ali pa, po 
poštni hranilnici. 

Člen 6. 
Država kot delodajalec plačuje po zakonu o za

varovanju delavcev prispevno stopnjo zavarovanja 
zoper nezgode po povprečnem nevarnostnem odsotku 
obrata, ki jo določi osrednji urad za zavarovanje 
delavcev za vse dnevničarje enega resorta v vsej 
državi, izvzemši avtonomne naprave, ki dobe prav 
tako od osrednjega urada vsaka zase povprečen ne
varnostni odstotek obrata za svoje dnevničarje v 
vsej državi. 

Glede pravice pritožbe zoper tako določeni ne
varnostni odstotek je treba postopati v vsakem 
umestnem primeru po zakonu o zavarovanju de
lavcev. 

Člen 7. 

Letnik X. 

Člen 16. 
Vsa potrebna pojasnila o tem pravilniku daje 

minister za finance (generalna direkcija držamiega 
računovodstva). 

Člen 17. 

Ta pravilnik velja od dne 1. aprila 1928. 
V B e o g r a d u , dne 22. februarja 1928.: 

D. R. br. 23.253. 
Minister za finance: 

dr. Bogdan Markovié s. r. 

Državni uradi morajo dajati na vsako zahtevo 
bodisi okrožnega, bodisi osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev vse zahtevane podatke, da se čim 
pravilneje oceni nevarnost obrata (§ 9. zakona o za
varovanju delavcev). 

Vsaka taka zahteva enega ali drugega urada se 
mora smatrati za nujno. 

Člen 8. 
Kot prispevek za zavarovanje dnevničarjev se 

odteza od njih nagrade popolni znesek, ki se sme 
odtegniti po zakonu o zavarovanju delavcev. 

Doklada za borze dela in delavsko zbornico se 
v tem primeru ne jemlje v poštev in tudi se za dnev
ničarje ne pobirajo to doklade. 

Uredbe velikega župana mariborske 
oblasti. 

Vet. br. 51/11. '• 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 5. marca 1928. 
O p o m b a : Imena sedežev sreakih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

S t e k l i n a . 
Ljutomer: Bučečovci (Bučečovci 1 dvorec). Mur

ska Sobota: Pečarovci (Pečarovci 1 dvorec). Mari
bor, mesto: 1 dvorec. 

S v i n j s k a k u g a . 
Ptuj: Središče (Središče 5 dvorcev). 
V M a r i b o r u , dne 5. marca 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

* <Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 28. februarja 1928., št. 46/ХП. 

** Uradni list z dne 13. junija 1922., št. 169/62. 

Člen 9. 
iPotrdila o zaposlenosti zaradi proSeaj za pod

pore po § 15. zakona o zavarovanju "delavcev izdaja 
dnevničarjem šef urada, kjer so zaposleni, na zahtevo 
takoj in brezplačno. 

Člen 10. 
Šef urada, kjer dnevničar posluje, mora po § 99. 

zakona o zavarovanju delavcev o vsaki nezgodi, ki 
se pripeti dnevničarju v obratu in ki bo imela brž
kone za posledico smrt aH zmanjšek sposobnosti za 
delo, kateri traja več nego tri dni, v 24 urah, ko 
zve zanjo, vložiti prijavo po predpisanem obrazcu 
pri okrožnem uradu za zavarovanje delavcev. 

Obenem mora o tem obvestiti urad, ki je izvršil 
postavitev. 

Člen 11. 
Deleži zavarovanja, ki obremenja državo,^ se iz

plačujejo, kolikor ni za to odobrenih specialnih kre
ditov, iz proračunskih kreditov, odobrenih za skupne 
prejemke dnevničarjev. 

Člen 12. 
Noben dnevničar se no sme postaviti, če ni poleg 

izplačevanja pripadajoče nagrade zavarovano tudi 
izplačevanje prispevnega dela za zavarovanje, ki 
obremenja dTŽavo. 

Člen 13. 
Zavarovanje dnevniičarjev po tem pravilniku se 

začne dne 1. aprila 1928. 

Člen 14. 
Prva prijava onih dnevničarjev, ki se zatečejo 

v službi dne 1. marca 1928., se mora izvršiti pri 
okrožnem uradu za zavarovanje delavcev dne 
8. marca 1928.; izza tega dne je treba postopati po 
členu 3. tega pravilnika. 

Prvo vplačilo prispevkov za te dnevničarje se 
začne z mesecem aprilom 1928. 

Člen 15. 
Dokler osrednji urad za zavarovanje delavcev 

ne določi povprečnega nevarnostnega odstotka 
obTata zaradi zavarovanja zoper nezgode, se mora 
za vsak resort, odnosno za vsako avtonomno na
pravo, plačevati za nezgode oni prispevek, ki ga 
določi začasno okrožni urad za zavarovanje delav
cev, in pozneje se izvrši' obračun, če bi hal potreben. 

Razolasi sodišč in sodnib oblaste*. 
S 4/28—23. " &44' 

Sklep. 
Konkurzua stvar Alojzija P l a n i n s k a , trgovca 

v Vodmatu. 
Dosedanji upravnik dr. Milan Korun, odvetnik v 

Ljubljani, jo razrešen tega posla; za upravnika je 
postavljen Franjo Pahor, knjigovodja firme Jos. 
Ivančič v Ljubljani. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek HI., 
dne 1. marca 1927. 

S 9/28—2. 545 

Konkurrai oklic 
Razglasitev konkurza o imovini Stanka G l a 

v i č a , trgovca v Ljubljani, Celovška cesta št. 85. 
Konkurzni komisar: Josip Janša, svetnik dežel

nega sodišča v Ljubljani. 
Upravnik mase: dr. Ivan Tavčar, odvetnik v 

Ljubljani. 
iPrvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 

št. 140 dne 17. m a r c a 1 9 2 8 . ob desetih. Ogla-
sitveni rok do dne 1 4. a p r i 1 a 1 9 2 8. Ugotovitveni 
narok pri podpisanem sodišču v sobi št. 140 dne 
2 8. a p r i l a 19 28. ob desetih. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 2. marca 1928. 

A 116/27. 486 3—3 

Poklic dedičev neznanega bivališča. 
Katarina B o l t e , mala posestnica v Jeronimu, 

je dne 27. junija 1927. umrla. Poslednja volja se ni 
našla. 

Za dediča sta pozvana po zakonu tudi Matija 
T o m a n, brat njene matere, in Fran B o l t e , sin 
njene sestrične. Matija Toman in Fran Bolte, katerih 
bivališče sodišču ni znano, ee pozivljeta, naj se v 
e n e m l e t u od današnjega dne zglasita pri tem 
sodišču. 

Po tem roku se bo obravnavala zapuščina z osta
limi dediči in z Antonont Zorkom, posestnikom, na 
Vranskem, ki se je postavil odsotnima Matiji To-
manu in Franu Boltetu za skrbnika. 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek L, 
dne 21. februarja 1928. 

к<ш&. ^• i& iV^W. iü i iÈ;,M&i^'- :..ељк ?ШШа& - .ïtSÙx&M 



23. 147 

P 18/28—7. s ^ 1 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 

29. decembra 1927., opr. št. L 9/27—4, je bil Janez 
S e n i c a, posestnik v Trnovcu št, 40, zaradi zaprav-
ljivósti omejeno preklican. 

Za pomočnika mu je postavljen Dominik Kun-
šek, posestnikov sin v Trnovcu št. 51. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek L, 
dne 5. marca 1928. 

E 793/37—8. 5 2 б 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 8. m a r c a 1 9 2 8. ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 9 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Drenovec, a) vi. št. 174 (hiša z 
dvema njivama), b) vi. št. 377 (njiva). 

Cenilna vrednost: ad a) 4952 Din, ad b) 457 Dm 
50 p; najmanjši ponudek za oba vložka: 3607 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
\ dobri veri. . . . . 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 20. februarja 1928. 

E 5/28-4. 3 4 2 

Dražbeni oklic 
Dne 4. a p r i l a 1 9 2 8. ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastraTttio občino 2iče, vi. 
št. 70. 

Cenilna vrednost: 6547 Din 75 p; najmanjši po
mi dok: 4200 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pn 
sodišču najpozneje pri dražbonem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki ji 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek II., 
dne 8. februarja 1928. 

>: 988/27—9.' : 4 6 2 

Dražbeni oklic 
Dne 4. a p r i l a 1 9 2 8. ob pol enajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba polovice ne
premičnin: zemljiška knjiga za katastralno občino 
Kozjak, vi. št. 26. . 

Cenilna vrednost: 43.147 Din 58 p: vrednost pri
teklin: 12.750 Din; najmanjši ponudek: 29.000 Dui. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, M je ravnal 
v dobri veri . . 

Drugače pa se орогатја na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek II., 
dne 10. februarja 1928. 

E 790/27. 4 5 8 

Dražbeni oklic 
Dne 2 9. m a r c a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod-

* pisanom sodišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Reštanj, vi. št. 89. , . 

Conilna vrednost: 49.930 Din 87 p; vrednost pn-
teklin- 565 Din; najmanjši ponudek: 33.288 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pn 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v.škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. . . . 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče y Kozjem, 
dne 22. februarja 1928. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, «cer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Litiji, 
dne 26. februarja 1928. 

E 5850/27—7. 529 
Dražbeni oklic. 

Dne 30. m a r c a 1 92 8. ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Vinjc, vi. št. 14. 

Conilna vrednost: 118.937 Din 80 p; vrednost pn-
teklin: 3610 Din; najmanjši ponudek: 79.300 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo. zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 25. februarja 1928. 

Letnik X. 

Cenilna vrednost: 27.364 Din; vrednost priteklin: 
80 Din; najmanjši ponudek: 14.909 Din 32 p. 

iPravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, H je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek IL, 
dne 30. januarja 192S. 

E 894/27—7. 223 

Dražbeni oklic. 

E 822/27—13. 3 0 6 

Dražbeni oklic 
Dne 2. a p r i l a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba polovice ne
premičnin: zemljiška knjiga Trbonje, vi. št. 9. 

Cenilna vrednost : 129.366 Din 55 p; najmanjši 
ponudek: 86.250 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, 
dne 27. januarja 1928. 

Dne 17. m a r c a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Kačji dol, vi. št. 23. 

Cenilna vrednost: 4902 Din 80 p; vrednost pri-
teklin: 238 Din 50 p; najmanjši ponudek: 3427 Din 
55 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. # . . 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek II., 
dne 18. januarja 1928. 

!•: 1533/27. 463 

Dražbeni oklic. 
Dne 26. m a r c a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v .sobi št. 24 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga: a) Vinja vas, vi. št. 128, b) Vinja 
vas, vi. št. 126, c) Cerovec, vi. št. 481, d) Vinja vas, 
vi. št. 730; e) davčna občina Vinja vas, solastninske 
pravico 1/ininke zemljišč vi. št. 269. 

Cenilna vrednost: 68.249 Din po odbitku užitka, 
cenjenega na1 45.750 Din, ki ga prevzame zdražitelj; 
vrodnos°t priteklin: 1480 Din; najmanjši ponudek: 
15.000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. , . 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 20. februarja 1928. 

E 915/27-^5. ' ^ 4 

Dražbeni oklic 
Dne 3 1 . m a r c a l 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Šmarje, a) vi. št. 133 in b) vi. št. 135. 

Cenilna vrednost: ad a) 11.751 Din 50 p in ad t) 
47.865 Din 10 p; vrednost priteklin: 1465 Din; naj
manjši ponudek: 40.724 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek H., 
dne 31. januarja 1928. 

E 866/27—7. 516 

Sklep. 
Zahtevajoča stranka: Jožef Škorjanc, posestnik 

v Dobrini, 
zavezana stranka: Jakob S t u r b a j , posestnik 

v Dobrini, zaradi 10.500 Din s pripadkL 
Izvršba z dražbo nepremičnine: vi. št. 83 in 414, 

davčna občina Dobrina, in vi. št. 127, davčna občina 
Loka, ki jo je dovolilo podpisano okrajno sodišče s 
sklepom opr. št. E 866/27—1, se po § 200., št. 3, 
i. r. ustavlja. 

Pred potekom pol leta po ustavitvi se zaradi iste 
terjatve ne sme predlagati novo dražbeno posto
panje. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek.II., 
dne 18. februarja 1928. 

E 10/28—6. 456 

Dražbeni oklic 
Dne 13. a p r i l a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 22 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Vintarjevec, vi. št. 172. 

Cenilna vrednost: 4811'Din 15 p; najmanjši po
nudek: 3208 Din. 

E 521/27—9. 5 2 8 

Dražbeni oklic 
Dne 2 6. m a r c a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi St. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Sv. Križ, vi.'št. 23. 

Cenilna vrednost: 24.290 Din; najmanjši ponu
dek: 24.290 Din. . . . . 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pn 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, M je ravnal 
v dobri veri. . . . 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek II., 
dne 5. marca 1928. 

523 E 1009/27—5. 
Dražbeni oklic 

Dne 24. m a r c a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Gornja Bistrica, vi. št. 150 (hiši"' 
in gospodarsko poslopje in zemljiške parcele). 

E 492/27—8 in E 82/28—23. 527 

Dražbeni oklic. 
Dnö 24. m a r c a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
1.) polovice vi. št. 23 in 129, katastralna občina 

Krka, polovice vi. št. 126 in 176, katastralna občina 
Podbukovje, in polovice vi. št. 183, katastralna ob
čina Vrhe, skupna cenilna vrednost s priteklinami 
vred 21.407 Din, najmanjši ponudek 14.271 Din; 

2.) polovice vi. št. 125 in 176, katastralna občina 
Podbukovje, in polovice vL št. 183, katastralna ob
čina Vrhe, skupna cenilna vrednost 9680 Din, naj
manjši ponudek 6453 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, M je ravnal 
v dobri veri. . . . . . . . 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Vßnji gori, oddelek IL, 
dne 18. februarja 1928. j 

KfeđđeežoHSi :.АЛ ï^.^£vi^^ùvMï&&^Jv'k^ik:-., :.;.'-*Ö6j«Bf.=;.:i- ^À^ :.-.ÌA;«JSS*y:i ••^^СШ/ШЗШС.' 



23. 148 Letnik X. 
E 539/27. 341 

Dražbeni oklic 
Dne 3 0. m a r c a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin; 
zemljiška knjiga za katastralno občino Reko. vi. 
št. 248. 

Cenilna vrednost: 33.320 Din; vrednost pritekli!-: 
518 Din; najmanjši ponudek: 22.526 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek IL, 
dne 9. februarja 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
St. 1543. 466 3—3 

Razglas o licitaciji. 
Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za 

prevzem zgradbe železnobetonskega mostu čez Glin-
ščico v km 2-4 Tržaške državne ceste p r v o j a v 
n o p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a c i j o , ki se bo 
vršila dne 6. a p r i l a 1 9 2 8 . ob 11. uri v eobi št. 2 
gradbene direkcije v Ljubljani 

Istotam se dobivajo med uradnimi urami po
trebni podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti 
plačilu napravnih stroškov. 

Ponudbe se morajo glasiti v obliM popusta v 
odstotkih (tudi z besedami) na vsote odobrenega 
proračuna, ki znaša 240.857 Din 40 p. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 
licitaciji v «Službenih Novinah» in na razglaeni 
deski gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 29. februarja 1928. 

St. 326. 483 3—3 

Razglas o drugi javni ustni licitaciji za 
dobavo gramoza na Trojanski državni 
cesti od km 105 do km 120 in od km 142 

do km 154.2. 
Licitacija se bo vršila: 
za proge od km 105 do km 120 v petek dne 

2 3. m a r c a 1 9 2 8. v Slovenski Bistrici v hotelu 
«BeogTadu» s pričetkom ob pol desetih in 

za progo od km 142 do km 154-2 v soboto dne 
24. m a r c a 1 9 2 8. v pisarni gradbene sekcije v 
Mariboru s pričetkom ob devetih. 

Za zadnjo progo se bo licitirala samo polovica 
količine, in sicer tolčeni gramoz. 

Popolni razglas glej v Uradnem listu 21 z dne 
3. marca 1928. 

Gradbena sekcija v Mariboru, 
dne 27. februarja 1928. 

Št. 372. 519 3—2 
Razglas o licitaciji. 

Druga javna ustna licitacija za dobavo gramoza 
na progi od km 120 do km 128 Trojanske državne 
ceste se bo vršila dne 3. a p r i 1 a 1 9 2 8. ob 10. uri 
v pisarni gradbene sekcije v Mariboru. 

Natančni dražbeni pogoji so bili objavljeni v raz
glasu o prvi licitaciji v Uradnem listu 5 z dne 14. ja
nuarja 1928. 

Kavcija v denarju se mora položiti pri glavni po
družnici Državne hipotekarne banke v Ljubljani. 

Gradbena sekcija v Mariboru, 
dne 5. marca 1928. 

St. 270. 512 3—2 

Razglas o drugi ustni licitaciji za dobavo 
gramoza za Varaždinsko državno cesto 

od ogrske meje do Mure. 
Ker prva licitacija ni uspela, se razpisuje na 

podstavi pooblastila gradbene direkcije v Ljubljani 
št. 72 z dne 4. januarja 1928. d r u g a u s t n a l i 
c i t a c i ja n a t o r e k d n e 27. m a r c a 1 9 2 8 . 
z začetkom ob 10. uri ob istih pogojih, ki so veljali 
za prvo licitacijo, in po istem vrstnem in časovnem 
redu za posamezne cestne proge. 

Popolni razglas je natisnjen v Uradnem listu 7 
z dne 20. januarja 1928. 

Gradbena sekcija v Murski Soboti, 
dne 2. marca 1928. 

Št. 1945/01. 522 2—2 
Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava trifaznega transformatorja. 
Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 0 e g a 

m a r c a 1 9 2 8. ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 5. marca 1928. 

Št. 1487/1. " 480 2—2 
Dražba lova. 

V petek dne 3 0. m a r c a 1 9 2 8 . ob devetih se 
bo oddajal pri podpisanem sreskem poglavarju na 
javni dražbi v zakup občinski lov občine Dobrove 
za petletno dobo, t. j . za čas od dne 1. aprila 1Ô28. 
do dne 31. marca 1933. 

Dražbeni pogoji so na vpogled med uradnimi 
urami pri podpisanem sreskem poglavarju. 

V L j u b 1 j a n i, dne 24. februarja 1928. 
Sreski poglavar za Ljubljansko okolico: 

dr. Ferjančič s.r. 

Št. 3157. 
Razglas. 

543 

V sredo dne 3 0. m a j a 1 9 2 8. ob devetih se bo 
oddajal pri podpisanem sreskem poglavarju na javni 
dražbi v zakup lov občine P l a n i n e za dobo od 
dne 1. julija 1928. do dne 1. aprila 1932. 

Dražbeni pogoji so na vpogled v pisarni pod
pisanega sreskega poglavarja med uradnimi urami. 

V L o g a t c u , dne 2. marca 1928. 
Sreski poglavar: Poklukar s. r. 

Razne objave. 
5 4 7 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
bo izplačevala po sklepu VHT. rednega zbora delni
čarjev Narodne banke dividendo za minulo 1927. leto 
od kupona št. 1 

D i n 4 0 0 — ( š t i r i s t o ) 
na vsako delnico. 

Dividenda se bo izplačevala pri vseh bančnih bla-
gajnicah, pri centrali in pri podružnicah, izza dne 

7. m a r c a 1 9 2 8. 
na podstavi kuponov, vpisanih v aritmetičnem redu 
v sesnamek, ki se dobiva pri bančnih blagajnicah. 

V B e o g r a d u , dne 5. marca 1928. 
Uprava Narodne banke. 

Vabilo na redni občni zbor, 
ki ga bodo imele 

Strojne tovarne in livarne, 
d. d. v Ljubljani, 

dne 2. a p r i l a 192 8. ob enajstih v dražbeni po
svetovalnici v Ljubljani na Dunajski cesti št. 35 

s tem d n . e v n i m r e d o m : 
1.) Poročilo upravnega sveta. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Odobritev bilance za leto 1927. in podelitev 

absolutorija. 
4.) Volitev vi upravni svet. 
5.) Volitev v nadzorstveni svet. 
6.) Slučajnosti. 553 

* * * 
Po § 17. družbenih pravil daje posest desetih del

nic pravico do enega glasu na občnem zboru. Del
nice delničarjev, upravičenih za glasovanje, se mo
rajo položiti z nezapadlimi kuponi vred vsaj šest 
dni pred občnim zborom ali pri Jadransko-Podunav-
ski banki, podružnici v Ljubljani, ali pa pri Ljub
ljanski kreditni banki v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 6. marca 1928. 
Upravni svet 

5 4 8 Vabilo na izredni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Kreditna zadruga detajlnih trgovcev, 
r. z. z o. z. v Ljubljani, 

dne 15. m a r c a 1 9 2 8 . ob osemnajstih (ob 6. uri 
zvečer) v prostorih Prve hrvatske štedionice, po
družnico v Ljubljani (Beethovnova ulica št. 13, 

I. nadstropje) s tem 
d n e v n i m r e d o m : 

].) Izplačilo blagovnih nakaznic zadruge v goto
vini. 

2.) Slučajnosti. „ 
Nacelnistvo. 

Št. 8. 550 
Vabilo na redni občni zbor, 

ki ga bo imela 

Kmečka hranilnica in posojilnica 
na Ptujski gori, 

r . z . z n . z., 
v ponedeljok dne 1 9. m a r c a 1 9 2 8. ob štirinajstih 
(ob 2. uri popoldne) v svojih pisarniških prostorih 

na Ptujski gori št. 23. 

D n e v n i r e d : 
1.) Čitanje in odobritev zapisnika o zadnjem 

občnem zboru. 
2.) Poročilo načelništva in predložitev računskega 

zaključka. 
3.) Poročilo nadzorništva in odobritev bilance za 

leto 1927. 
4.) Izpreraemba zadružnih pravil. 
5.) Volitev po enega člana v nacelnistvo in v 

nadzorništvo. 
6.) Slučajnosti. Načelnietvo. 

Vabilo na 55. letno redno glavno skupščino» 
Id jo bo imela 

Dolnje Lendavska hranilnica, 
d. d. v Dolnji Lendavi, 

dne 2 4. m a r c a 1 9 2 8 . ob štirinajstih v svoji po
svetovalni dvorani. 

D n e v n i r e d : 
1.) Volitev dveh overovateljev zapisnika. 
2.) Poročilo ravnateljstva in nadzorništva. pred

ložitev sklepnih računov in sklepanje o razdelitvi 
čistega dobička za leto 1927. 

3.) Sklepanje o podelitvi absolutorija za leto 
1927. 

4.) Izprememba § 83. osnovnih pravil. 
5.)' Slučajni predlogi. 552 

^ * # 

Račun bilance z dne 31. decembra 1927. 
A k t i v a : gotovina Din 317.212-53; hipotekama 

posojila Din 1,044.548-30; menice Din 1,028.350-25; 
kratkoročna posojila Din 2,883.246-15; tekoči račun 
Din 4,121.350-82; hiše Din 200.000-—; vrednostni 
papirji Din 201.164-75; ostala aktiva Din 24.907— 
— skupaj Din 9,820.779-80. 

P a s i v a : osnovna glavnica Din 500.000-—; re
zervni fond Din 260.950; rezervni ïond za zmanjšek 
vrednosti hiš Din 50.000—; pokojninski fond Din 
25.000—; hranilne vloge Din 5,958.630-81; vloge v 
tekočem računu Din 1,465.216-85; upniki Din 1,065.652 
85 p; depoti Din 286.969-64; cedirana hipotekama 
posojila Din 17.934-64; nedvignjena dividenda Din 
16.888-75; tranzitne postavke Din 66.606-85; ostala 
pasiva Din 7942-61; čisti dobiček: prenos iz leta 
1926. Din 502-56, v letu 1927. Din 98.484-24 = 
Din 98.986-80 — skupaj 9,820.779-80. 

Ravnateljstvo. 

To bilanco smo vzporedili z glavno knjigo in s 
pomožnimi knjigami Dolnje Lendavske hranilnice, 
d. d., in smo ugotovili, da je v vsakem oziru pra
vilna in da se ujema z dejanskim stanjem. 

Nadzorništvo. 
* * * 

I z p i s e k i z d r u ž b e n i h p r a v i l : § 43. 
Posvetovalno in volilno pravico more imeti vsak 
delničar, tudi žene; za izvrševanje te pravice pa je 
treba, da se prepiše delničarjeva delnica na njegovo 
ime v društvenih knjigah štiri tedne pred občnim 
zborom. 

Odgovorni urednik: Anton Fnntek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 



Г Poštnina plačana v gotovini. 

24. V Ljubljani, dne 10. marca 1928. 
/ / / V / / 

Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

Vaebintat 
67. Zakon o trgovinski in plovitveni pogodbi med kralje

vino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Belgijsko-Iuxém-
bourško ekonomsko unijo z dne 16. decembra 1926. 

68. Naredba glede carinskega oddelka v Dravogradu-Meži. 
Razglasi osrednje vlade. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastèv. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe, 

67. 
Mi 

A l e k s a n d e r X., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Sloveneev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da jo 
sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v XII. redni seji, ki jo je imela dne 
26. novom bra 1927. v Beogradu, in da smo Mi potrdili 

in potrjujemo 

Zakon 
o trgovinski in plovitveni pogodbi 
med kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in Belgijsko-luxembour-
ško ekonomsko unijo z dne 16. de

cembra 1926.,* 

člen 1. 

ki se glasi: 
§ I-

Odobruje se m zakonsko тоб dobiva trgovinska 
in plovitvena pogodba med kraljevino Srbov, Hrva
tov in Slovencev in Belgijsko-luxemboursko eko
nomsko unijo z dne 16. decembra 1926., ki se glasi: 

Pogodba 
o trgovinski in plovitveni pogodbi med 
kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev 
in Belgijsko-luxemboursko ekonomsko 

unijo. 
N j e g o v o V e l i č a n s t v o k r a l j S r b o v , 

H r v a t o v i n S 1 o v e n e e v na eni strani in N j e -
g o v o V e l i č a n s t v o k r a l j B e l g i j c e v , ra.v-
najoč po veljavnih sporazumih, v svojem imenu in 
v imenu N j e n e g a ; k r a l j e v s k e g a V i s o -
č a n s t v a v e l i k e v o j v o d i n j e l u x e m -
b o u r š k e na drugi strani, prešinjena z isto željo, 
pospešiti in razviti trgovinske odnošaje med svoji
ma državama, sta se odločila, skleniti v ta namen 
trgovinsko in plovitveno pogodbo ter sta imenovala 
v to svrho za svoja pooblaščenca, in sicer: 

N j e g o v o V e l i č a n s t v o k r a l j S r b o v , 
H r v a t o v in S l o v e n c e v : 

•gospođa J o v a n a V u č k o v i ć a , svojega iz
rednega poslanika in pooblaščenega ministra v Bru-
selju; 

N j e g o v o - V e l i č a n s t v o k r a l j B e l 
g i j c e v : 

gospoda E. V a n d e r v e l d e j a , svojega mini
stra za zunanje posle, 

ki sta se dogovorila po medsebojni priobčitvi 
svojih pooblastil, spoznanih v dobri in pravilni ob
liki, o nastopnih členih: 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 25. februarja 1028., äl. 44/XI. _ Pogodba 
je razglašena v francoskem in srbskem jeziku. 

Med k r a l j e v i n o S r b o v , H r v a t o v in 
S l o v e n c e v in deželami B e 1 g i j s k o -1 u x e m -
b o u r š k e e k o n o m s k e u n i j e velja popolna 
In obča svoboda trgovino in plovitve. 

Skladno s tem načelom imajo državljani ene 
stranke pogodnice pravico, svobodno prihajati na 
ozemljo druge stranke, tam sklepati vse trgovinske 
posle kakor tudi urejati in likvidirati odnošaje. ki 
izvirajo iz tega. I 

Opravljaje te posle, uživajo iste pravice kakor.: 
domači državljani ali pripadniki naroda, uživajočega 
največje ugodnosti, ter niso zavezani ne drugim ne 
večjim davkom ali dokladam, nego onim, ki jih 
plačujejo domači državljani ali pripadniki naroda. 
u živa j o če ga največje ugodnosti. 

Člen 2. 

Državljani ene stranke pogodnice. nastanjeni na 
ozemlju druge stranke ali bivajoči tam začasno, 
imajo, če se pokoravajo deželnim zakonom, pravico, 
nastopati pred sodišči, bodisi da vlagajo tožbe, bo
disi da se zagovarjajo; v tem pogledu uživajo vse 
pravice in svoboščine domačih državljanov ter imajo 
kakor ti možnost, najemati v vseh pravnih poslih 
odvetnike, рталте zastopnike in agente vsake vrste, 
ki jih upravičujejo za to deželni zakoni. 

Ölen 3. 
Državljani ene stranke pogodnice. nastanjeni na 

ozemlju druge stranke ali bivajoči tam začasno, se 
smejo koristiti glede opravljanja trgovine in indu
strije z istimi pravicami, privilegiji, svoboščinami in 
oprostitvami kakor pripadniki države, uživajoče naj
večje ugodnosti, ter niso tam zavezam ne drugim ne 
večjim dokladam nego domači državljani. 

Vendar pa te pogodbene odredbe nikakor ne 
posezajo v veljavnost specialnih zakonov, naredb 
in pravilnikov o trgovini, industriji in policiji, ki so 
v veljavi ali bodo v veljavi v vsaki državi pogód-
nici in ki se uporabljajo na vse inozemce. 

Člen 4. 
Državljani vsake stranke pogodnice imajo na 

ozemlju druge stranke pravico, pridobivati in pose
dovati vsake vrste premične ali nepremične lastnine, 
glede katere dopuščajo ali bodo dopuščali deželni 
zakoni in deželne uredbe pripadnikom vsakega dru
gega tujega naroda, da jo smejo pridobivati in po
sedovati. 

Z njo smejo razpolagati po jjrodaji, zameni, da
ritvi, ženitni pogodbi, poslednjf volji ali kakorkoli 
drugače kakor tudi jo pridobivati po podedovanju, 
ob istih pogojih, ki so določeni ali ki se določijo 
glede pripadnikov vsakega drugega tujega naroda; 
v tem ne smejo biti zavezani v nobenem izmed ome
njenih primerov ne večjim ne drugim taksam, dav
kom ali dokladam s kakršnimkoli imenom nego onim, 
kar jih je določenih ali kar jih bo določenih za do
mače državljane. 

Prav tako smejo, če se pokoravajo deželnim za
konom, svobodno odnašati znesek iz prodaje svoje 
lastnine in izvažati svojo imovino vobče; v tem ne 
smejo biti zavezani kot inozemci drugim ali večjim 
davščinam nego onim, ki bi jih morali plačevati 
domači državljani v istih razmerah. 

Člen 5. 
Državljani vsake stranke pogodnice so oproščeni 

na ozemlju druge stranke vsake obvezne službene 
sodne, administrativne ali kakršnekoli občinske 
funkcije, izvzemši skrbstvo nad svojimi sonarod-
njaki. 

Oproščeni so vsake vojaške službe tako pri redni 
vojski in pri inornarnici kakor tudi: pri narodni 
vojski in pri civilni gardi. 

Prav tako so oproščeni vsake vojaške kontribu-
cije. Vendar pa so v mirnem kakor tudi v vojnem 
času zavezani Tekvizicijam in drugim dajatvam v 
naravi ali v denarju za vojaške, potrebe, razen oseb
ne službe, kakor: jemati vojaštvo v stanovanje, da
jati priprego, vozila itd. v izmeri in po predpisih, 
ki so usvojeni za domače državljane. Pravico: imajo 
do odškodnine, določene v korist domačih državlja
nov z veljavnimi zakoni. 

ClOD 6. 
Stranki pogodnici se zavezujeta, priznavati vza

jemno vsem delniškim družbam in drugim trgov
skim, industrijskim ali finančnim družbam, ustanov
ljenim po predpisih posebnih* zakonov na ozemlju 
ene izmed držav, možnost, da izvršujejo na ozemlju 
drugo države vse pravice in da nastopajo pred so
dišči, bodisi da vlagajo tožbe, bodisi da s© zagovar
jajo, brez drugega pogoja, nego da se pokoravajo 
zakonom te države. 

To družbe in združbe, nastanjene na ozemlju 
ene stranke pogodnice, smejo izvrševati na ozemlju 
drugo stranice pravice, ki se priznavajo podobnim 
družbam vseh ostalih držav. 

Prednjo odredbe se morajo uporabljati prav tako 
na družbe in združbe, ki so bile ustanovljene ali po
oblaščene pred podpisom te pogodbe, kakor tudi na 
one, ki se ustanove ali pooblaste pozneje. 

Členi 7. 
Stranki pogodnici se zavezujeta, da ne bosta ovi

rali svoje medsebojne trgovine z nikakršnimi uvoz
nimi ali izvoznimi prepovedmi. 

Izjeme od tega pravila niso dopustne, kolikor se 
uporabljajo na vse države ali na države, ki so v 
istovetnih razmerah, razen: 

1.) v izjemnih razmerah glede na vojne potrebe; 
2.) iz razlogov državne varnosti in javne var

nosti; 
3.) iz ozirov zdravstvene policije ali glede na za

ščito živali aJi koristnih rastlin zoper bolezni, škod
ljive žuželke in zajedavce — vse to skladno z med
narodnimi načeli, ki so usvojena v tem pogledu; 

4.) zbog državnih monopolov, ki veljajo sedaj 
ali ki bi se utegnili ustanoviti pozneje; 

5.) glede na izvrševanje notranjega zakonodaj-
stva, kolikor to zakonodajstvo prepoveduje ah ome
juje pridelovanje, prevažanje, prodajanje ali porab
ljanje izvestnih predmetov. 

Razen tega si pridržujeta stranki pogodnici pra
vico, prepovedati ali omejiti izvoz produktov, po
trebnih za prehrano, kakor tudi sirovin — kolikor 
se uporabljajo te prepovedi ali te omejitve v istem 
času in na isti način na vse ostale države — če bi 
bilo zaradi nenormalnih razmer prehranjanje njiju 
prebivalstva ali zalaganje njiju industrije resno ogro
ženo z nedostajanjem rečenih produktov ali sirovin. 

).M ^_ 
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Člen 8. 
Za kmetijske in industrijske proizvode kralje

vine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki se uvažajo v 
Belgijsko - luxemboursko ekonomsko unijo, in za 
kmetijske in industrijske proizvode Belgijsko-luxem-
bourške ekonomske unije, ki se uvažajo v kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, da se spravijo v za
ložišča ali da se iznova izvozijo ali provozijo, velja 
enako postopanje in ti proizvodi niso zavezani pla
čevanju ne večjih ne drugih davščin nego isti pro
izvodi naroda, uživajočega v tem pogledu največje 
ugodnosti. Potemtakem se mora vsaka ugodnost, 
vsaka svoboščina in vsaka zmanjšava uvoznih dav
ščin, vpisana v avtonomno tarifo aH v pogodbene 
tarife, ki bi jih priznala ena stranka pogodnica tretji 
sili trajno ali začasno, nemudoma in brez kompenza
cije razširiti na kmetijske in industrijske proizvode 
druge stranke. 

Postopanje kakor z narodom, uživajočim naj
večjo ugodnost, se nanaša-na višino, na zavarovanje 
in na pobiranje carinskih davščin in ostalih doklad 
какот tudi na carinske formalnosti in njih uporab
ljanje, na preizkušanje in analiziranje blaga, na po
goje za plačevanje carinskih in ostalih doklad, na 
klasifikacijo blaga, na tolmačenje carinskih tarif in 
na postopanje glede monopolnih predmetov. 

Člen 9. 
Blago kakršnegakoli izvora, ki se pro vaza čez 

ozemlje ene stranke pogodnice ali ki se uvaža v 
njene svobodne luke ali svobodne pasove, ni za
vezano ob prihodu na ozemlje druge stranke pogod
nice ne drugim ne večjim davščinam in dokladam 
nego onim, ki jim je zavezano isto blago, če se uvaža 
neposredno iz izvorne dežele. 

Člen 10. 
Kmetijski in industrijski proizvodi kraljevine 

Srbov, Hrvatov in Slovencev, našteti v tarifi A, ki 
je pridodana tej pogodbi, niso zavezani ob uvozu v 
Belgijsko-raxemboursko ekonomsko unijo in kmetij
ski in industrijski proizvodi Belgijsko-luxembourSke 
ekonomske unije, našteti v tarifi B, ki je pridodana 
tej pogodbi, niso zavezani ob uvozu v kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev večjim uvoznim dav
ščinam nego onim, ki so določene v rečenih tarifah. 

Člen 11. 
Vzajemno so oproščeni ob uvozu in izvozu vseh 

uvoznih in izvoznih davščin: 
a) kartoni z vzorci in taki vzorci, ki ne morejo 

služiti drugi uporabi, izvzemši monopolne predmete 
in živila (jedi in pijače); 

b) potniška prtljaga, t. j . obleka in predmeti za 
osebno rabo potnikov, kolikor ne bi bili novi in se 
ne bi mopli smatrati za trgovinske predmete. 

Člen 12. 
Stranki pogodnici se zavezujeta, puščati spodaj 

ozuačene predmete proste vseh uvoznih in izvoznih 
davščin ob običajnih pogojih, določenih s carinskiaii 
pravilniki o začasnem uvozu ali izvozu, in z obvez
nostjo, da se vrnejo v naprej določenem roku: 

a) prevozna sredstva vsake vrste kakor tudi obi
čajno opremo, potrebno za njih uporabljanje, pri 
čemer pa prevozna sredstva, kadar gre za začasen 
uvoz, ne smejo služiti eksploataciji notranjega pro
meta: 

b) vreče, zaboje, sode, velike steklenice, košare 
in druge podobne, že uporabljene posode in hranike, 
M se uvažajo prazni zato, da se napolnijo, aH ki se 
iznova uvažajo prazni, ko so bili izvoženi polni; 

c) že uporabljene odeje iz povoščenega platna ali 
drugo ponjave za vagone in tovorne vozove kakor 
tudi pokrivače za košare, če se uvažajo zaradi izvoza 
blaga. 

Člen 13. 
Stranki pogodnici se zavezujeta, puščati z za

časno oprostitvijo od uvoznih davščin predmete, 
namenjene za razstave ali za tekme javnega značaja, 
ki jim je priznalo ta značaj carinsko upravno ob-
lastvo. Dobrota takega postopanja se prizna proti 
obveznosti, da se ti predmeti iznova izvozijo, da se 
ugotovi njih istovetnost in da se zavaruje eventualno 
plačilo davščin z njih pologom ali z varščino. 

Člen 14. 
Na proizvode, izvožene iz ene obeh držav v 

drugo, se ne pobirajo druge in tudi ne večje dav
ščine nego one, ki se pobirajo ob izvozu teh pred
metov v državo, uživajočo v tem pogledu največje 
ugodnosti. Prav tako se mora vsaka druga ugod

nost, ki bi jo priznala ena stranka pogodnica tretji 
sili glede izvoza, nemudoma in brezpogojno razširiti 
na drugo stranko. 

Člen 15. 
Stranki pogodnici se zavezujeta, priznavati druga 

drugi svobodo provoza čez svoje ozemlje po želez
nicah, plovnih potili, naravnih ali umetnih in vseh 
drugih potih in cestah, otvorjenih mednarodnemu 
provozu, bodisi da gre za blago v direktnem pro
vozu, bodisi da se mora blago med provozom pre
tovarjati ali spravljati v založišča. 

Svoboda provoza obseza prevoz potnikov in njih 
prtljage, blaga, vagonov in železniških voz, ladij in 
drugih prevoznih sredstev na vodi kakor tudi pošt
nih pošiljk. 

Izjeme od svobode provoza, kolikor se uporab
ljajo na vse države, ki so v istovetnih razmerah, so 
dopustne samo: 

1.) v izjemnih razmerah glede na vojne potrebe; 
2.) iz razlogov državne varnosti in javne var

nosti; 
3.) iz zdravstveno-policijskih ozirov in glede na 

zaščito živali ali koristnih rastlin zoper bolezni, 
škodljive žuželke in zajedavce — vse to skladno z 
mednarodnimi načeli, ki so usvojena v tem pogledu. 

Provoz je oproščn vsake carinske davščine in 
vseh notranjih taks ter se ne sme ovirati z nepo
trebnim zadrževanjem ali omejevanjem. Vendar pa 
je vsaka stranka pogodnica' , upravičena^ pobirati 
statistično takso in izterjevati vse stroške, provzro-
čene s carinskim nadzorstvom in manipulacijo ob 
provozu, pretovarjanju in spravljanju v založišča. 
Prav tako je dopustno, pobirati na blago prenosno 
takso ali davek na poslovni promet, če bi bilo med 
provozom blago predmet kakršnekoli trgovinske 
transakcije. 

Kar se tiče provoza, priznavata strania pogod
nici druga drugi postopanje kakor z narodom, ki 
uživa največje ugodnosti. Potemtakem ,se moral 
vsaka ugodnost, oprostitev ali olajšava, ki bi jo pri
znala ena stranka pogodnica katerikoli tretji državi, 
nemudoma in brezpogojno razširiti na provozno 
blago druge stranke pogodnice. 

Člen 16. 
Notranje davščine, ki se pobbrajo na lačun drža

ve, občin ali korporacij in ki obremenjajo ali bodo 
obremenjale proizvajanje, fabrikacijo, promet, pre
voz ali porabljanje izveštnega predmeta na ozemlju 
ene stranke pogodnice, ne smejo z nobenim izgovorom 
zadevati proizvodov druge stranke močneje ali teže 
nego domače proizvode iste vrste aH, čo domačih 
proizvodov ni, take proizvode naroda, uživajočega 
ugodnosti. 

Prav tako priznavata stranki pogodnici glede 
notranjih davkov in ostalih doklad druga drugi po
stopanje kakor z narodom, uživajočim največje 
ugodnosti. 

Člen 17. 
Pridrževaje si pravico, regulirati po avtonomnih 

ukrepih trgovino in promet s tujimi devizami in 
valutami, se stranki pogodnici zavezujeta, učinjati 
to na tak način, da bo njiju vzajemna trgovina čim 
manj ovirana, in nikoli izdajati predpisov, s katerimi 
bi bilo kupovanje deviz in valut druge stranke po
godnice zavezano težjim davščinam nego onim, ki 
jim je zavezano kupovanje deviz in valut katerekoli 
tretje države. 

Člen 18. 
Trgovci, fabrikanti in drugi industrijci, ki do

kažejo z izkaznico, izdano po oblastvih njih države, 
da so upravičeni, opravljati industrijo v državi, kjer 
prebivajo, smejo, če ee pokoravajo veljavnim za
konom, pravilnikom in carinskim formalnostim, bo
disi osebno, bodisi po trgovinskih potnikih, ki so v 
njih službi, vršiti kupovanje in, noseči s seboj celo 
vzorce, nabirati naročila na ozemlju druge stranke 
pogodnice. 

Vzorci in modeli, ki so zavezani plačevanju uvoz
nih davščin in ki jih ne zadeva prepoved, razen pred
metov za prehrano (jedi in pijače), se puščajo, ako 
jih uvaža faibrikant ali trgovec, nastanjen na ozem
lju ehe stranke pogodnice, bodisi osebno, bodisi s 
posredovanjem trgovinskih potnikov, prosto carine 
na ozemlju druge stranke pogodnice, če ee deponi
rajo uvozne davščine ali če se poda jamstvo, s ka
terim se zavaruje eventualno plačilo teh davščin. 

Člen 19. 
Vsaka stranka pogodnica se zavezuje, dovoliti 

državljanom druge stranke, da se koristijo ob pre
vozu po železnici na njenem ozemlju zase in za svojo 
prtljago, kar se tiče odpravljanja, s prevoznimi ce

nami in javnimi davščinami, ki se nanašajo na pre
voz, š prav tako povoljnim postopanjem, kakor se 
uporablja obče postopanje na domače državljane ob 
istih pogojih. 

Za provoz blaga na ozemljih strank pogodnic — 
bodisi da se to blago tukaj odpravlja, bodisi da se 
prevzema ali provaža — velja prav tako povoljno 
postopanje, kolikor se tiče odpravljanja, prevoznih 
cen in javnih davščin, s katerimi je prevoz obre
menjen, kakor so uporablja obče postopanje na pre
voz istega blaga v notranjem prometu ali v pro
metu s tretjo državo, ob istih pogojih, za isto smer 
in za isto razdaljo. 

Ne glede na prednje odredbe, si pridržuje vsaka 
stranka pogodnica pravico, na svojem ozemlju pri
znavati ali dovoljevati znižane tarife ali prevozne 
olajšave v korist izvestnim kategorijam oseb ali 
blaga; prav tako sme priznati na izvestnih progah 
specialne cene, da pospešuje promet, med ra7Jiimi 
deli svojega ozemlja ali s sosednjimi državami. 

Člen 20. 
Srbsko-hrvatsko-slovenske ladjo in njih tovor 

uživajo v Belgiji in obratno belgijsko ladje in njih 
tovor v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev ob 
svojem prihodu, bodisi neposredno iz izvorne dežele, 
bodisi iz druge dežele, najsi prihaja njih tovor, iz 
kateregakoli kraja ali je kamorkoli namenjen, v 
vsakem pogledu isto postopanje kakor domače ladje 
in njih tovor, s pridržki, določenimi v členu 25. 

Vsak privilegij in vsaka oprostitev, ki bi ga (jo) 
priznala ena stranka pogodnica v tem pogledu tretji 
sili, se mora nemudoma in brezpogojno priznati . 
drugi stranki; vendar pa je pri tem izvzeto ono, kar 
se nanaša na inspekcijo ladij. 

Nobena davščina, taksa ali kakršnakoli doklada, 
ki bi s kakršnimkoli nazivom obremenjala ladjo 
samo, njeno zastavo ali njen tovor in ki bi se po
birala v imenu in na račun države, pokrajin, občin, 
javnih naprav ali kakršnihkoli koncesionarjev, se ne 
sme nalagati plovilom ene stranke pogodonioe v lu-
kah druge stranke ob njih prihodu, bivanju in od
hodu, ki ne bi bila na isti način in ob istih pogojih 
naložena domačim ladjam. 

Člen 21. 
V v&em$ kar se nanaša na odkazovanje prostora 

ladjam, ria njih natovarjanje in njih raztovarjanje in 
vobče na vse kakršnekoli formalnosti in odredbe, ki 
se morejo predpisati za trgovinsko ladje, njih mo- ' 
štvo, njm tovore v lukah vsake vrste, pristaniščih, 
basenih, kanalih, se ne prizna domačim ladjam ene 
obeh držav niti privilegij niti ugodnost, ki se ne pri
zna tudi ladjam druge države, ker je volja strank 
pogodnic, da se koristijo srbsko-hrvatsko-slovenska 
plovila in belgijska plovila v tem pogledu e popolno 
enakostjo postopanja in da uživajo vzajemno koristi, 
ki «o priznano narodu, uživajočemu največje ugod
nosti. 

Člen 22. 
Vse blago, najsi je kakršnekoli vrste ali najsi 

prihaja odkodérkoli, ki ga smejo uvažati, izvažati, 
provažati ali spravljati v založišča v deželah ene 
stranke pogodnice domače ladje, smejo prav tako 
tam uvažati, izvažati, provažati ali spravljati v za
ložišča tudi ladje druge stranke, pri čemer uživajo 
iste privilegije, redukcije, dobrote in ista povračila 
ter niso zavezane ne drugim ali večjim carinskim 
davščinam in taksam ne drugim ali obsežnejšim ome
jitvam nego onim, ki veljajo za isto vrsto blaga, če 
ga uvažajo, izvažajo, provažajo ali spravljajo v za
ložišča domače ladje. 

Člen 23. 
Ce so ladja stranke pogodnice razbije, poškoduje 

ali prisilno pristane, ji mora dati druga stranka, 
kolikor dopuščajo obvoze nevtralnosti, najsi pripada 
ladja državi ali zasebniku, isto pomoč in zaščito in 
iste svoboščine, ki se priznavajo v istih primerih 
plovilom, vozečim pod domačo zastavo. Predmeti, 
Tešeni s take ladje, so prosti vseh carinskih dav
ščin, razen če bi prišli v* notranjo porabo; v tem 
primeru morajo plačati predpisane davščine. 

Ce se ladja ene stranke pogodnico razbige ali če 
nasede na obalah druge stranke, morajo obvestiti 
krajevna oblastva o tem najbližjega pristojnega kon
zularnega uradnika. 

Dotični konzularni uradniki so upravičeni, dajati 
svojim sonarodnjakom potrebno pomoč. 

Člen 24. 
; Plovilom in ladjam, ki vozijo.jpod zastavo druge 

stranke pogodnice ter imajo ladijske papirje in li
stine, predpisane z zakoni države, ki jL pripada ta 
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zastara, se priznava polnopravno državljanstvo re
čene države in od njih se ne zahteva predložitev 
drugih dokazil. 

Člen 25. 
Izenačitev ladij in plovil kakor tudi njih tovora 

z domačo zastavo se no razteza: 
1.) na ugodnosti, ki jih uživajo ali bodo uživali 

proizvodi domače ribjo lovi; 
2.) na nikakršne subvencijo in premije, ki se pri

znavajo ali se bodo priznavale domači trgovinski 
mornarnici; 

3.) na privilegije, ki se dajo družbam za navtični 
sport. 

Člen 26. 
Odredbe te pogodbe se ne smejo uporabljati na 

obrežno plovitev ali na kabotažo, ki sme biti v 
vsaki obeh držav rezervirana zgolj narodni zastavi. 

Vendar pa smejo odpluti srbsko-hrvatsko-sloven-
ske ladje in belgijske ladje iz luke one obeh držav 
v eno ali več luk iste države, 'bodisi da puste tukaj 
ves svoj tovor aH del tovora, ki so ga pripeljale iz 
inozemstva, bodisi da tukaj sestavijo ali popolnijo 
svoj tovor, namenjen za inozemstvo. 

Ölen 27. 
Vsaka stranka pogodnica sme imenovati gene

ralne konzule, konzule, vicekonzule in konzularne 
agente v onih mestih ali lukah na ozemlju druge 
stranke, kjer sme imeti katerakoli tretja sila iste 
predstavnike. Vendar pa ti konzularni predstavniki 
ne smejo opravljati svojih funkcij, preden dobe, 
skladno z običajno formo, eksekvaturo vlade, pri 
kateri so imenovani. 

Konzularni predstavniki eno stranke pogodnice 
uživajo na ozemlju druge stranke vse pravice, privi
legije, svoboščine in časti, ki jih uživajo ali ki jih 
bodo uživali tamkaj konzularni predstavniki katere
koli điruge tuje države. 

Ölen 28. 
Ce državljan ene stranke pogodnice na ozemlju 

druge stranke umre, morajo pristojna krajevna ob-
lastva o tem nemudoma obvestiti generalnega kon
zula, konzula, vicekonzula ali konzularnega agenta, 
najbližjega narodu, ki mu pokojnik pripada; ti pa 
morajo, če prvi zvedo za to, prav tako obvestiti 
krajevna oblastva. 

Pristojno krajevno oblastvo mora dopolniti rečeno 
obvestilo z vročitvijo enega izvoda smrtnega Usta, 
brezplačno sestavljenega v predpisani obliki. 

Ce so dediči nesposobni ali odsotni ali če je iz
vrševalec oporoke odsoten, imajo agenti konzularne 
službe sporazumno s pristojnim krajevnim oblastvom 
pravico, ukreniti po zakonih svojih respektivnih 
držav vse, česar je treba, da se dediščina zavaruje 
in upravlja, zlasti pa pritiskati in snemati pečate, 
sestavljati inventar, upravljati dediščino in jo likvi
dirati, skratka, ukreniti vse, česar je treba, da se 
obvarujejo koristi dedičev, razen če bi se pojavili 
ugovori, ki bi se morali rešiti pred pristojnimi so
dišči države, v kateri je dediščina nastala. 

Samo po sebi se tuneje, da je treba v vsem, 
kar se nanaša na upravljanje imovine umrlih oseb, 
vse pravice, privilegije, olajšave ali svoboščino, ki 
jih je ena stranka pogodnica že priznala ali bi jih 
mogla priznati konzularnim predstavnikom tretje 
sile, nemudoma in brezpogojno razširiti na konzu
larne predstavnike druge stranke. 

Ölen 29. 
Če bi nastali spori glede tolmačenja ali uporab

ljanja te pogodbe, vštevši tudi tarife, se mora pred
ložiti sporno vprašanje, ako ena stranka pogodnica 
to zahteva, v odločitev razsodišču. 

Razsodišče se sestavi za vsako sporno vprašanje 
tako-le: Vsaka stranka pogodnica imenuje za raz
sodnika enega izmed svojih državljanov in obe 

"stranki se sporazumeta o izvolitvi tretjega razsod
nika kot predsednika, državljana tretje prijateljske 
sile. 

StranM pogodnici si pridržujeta pravico, naprej 
in za določeno dobo odrediti osebo, ki naj vrši ob 
sporu funkcijo razsodiščnega predsednika. * 

Odločba razsodnikov ima obvezno moč. 

Člen 30. 
Odredbe te pogodbe se uporabljajo na vsa ozem

lja, ki pripadajo ali ki bodo v bodoče pripadala 
ozemljem strank pogodnic. 

Člen 31. 

Ta pogodba se ratificira in ratifikaciji se izme
njata čimprej v Bruselju. 

V veljavo stopi deseti dan po izmeni ratifikacij. 
Pogodba je sklenjena za pet let. Če pa se ne 

odpove šest mesecev pred potekom tega roka, se 
njena veljavnost molče podaljša za nedoločen čas in 
se sme odpovedati ob vsakem času. 

Če se odpove, ostane v veljavi še šest mesecev 
od dne, ko ena stranka pogodnica notificira drugi 
stranki namero, ustaviti njeno veljavnost. 

Kar se tiče odredb člena 10., jih sme odpovedati 
vsaka stranka pogodnica ob vsakem času po pre
teku enega leta od dne, ko stopi ta pogodba v ve
ljavo. V tem primeru prestanejo veljati rečene od
redbe čez šest mesecev po tej odpovedi. 

V potrditev tega sta dotična pooblaščenca pod
pisala to pogodbo tor pritisnila nanjo svoja pečata. 

S e s t a v l j e n o v dveh izvodih v Bruselju, dne 
16. decembra 1926. 

Vandervelde s. r. 
(L. S.) 

Vučković s. r. 
(L. S.) 

Končni zapisnik. 
Ob podpisu trgovinske pogodbe, ki je datirana 

z današnjim dnem, sta se odločili stranki pogodnici, 
precizirati v tean končnem zapisniku pogoje za upo
rabljanje izvestnih členov rečene pogodbe: 

K členu 1. 
Odredbe tega člena nikakor ne posezajo v upo

rabljanje predpisov, ki veljajo v kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, v Belgiji in v veliki vojvo
dini Luxembourski glede režima potnih listov (viza 
za potovanje, viza za bivanje, takse, ki se nanašajo 
na dajanje teh viz). 

K členu 7. 
Ce uporabi ena stranka pogodnica možnost, na

vedeno v poslednjem odstavku člena 7., se prouči 
na zahtevo druge stranke oktroiranje prepovedi ali 
kontigentov, da so trgovinski odnošaji med prizade
tima državama čim manj oškodujejo; vrhu tega dobi 
druga stranka možnost, uporabljati prepovedi ali 
omejitve izvoza za isto dobo, ne da bi se moral v 
tem izjemnem primeru ta ukrep uporabiti na ostale 
države. 

K členu 8. 
Postopanje kakor z narodom, uživajočim naj

večjo ugodnost, se ne uporablja: 
1.) na specialne ugodnosti, ki so bile priznane 

ali ki se bodo priznale obmejnim državam za olaj
ševanje obmejnega prometa; 

2.) na specialne ugodnosti, ki so bile priznane ali 
ki se bodo priznale tretji državi na osnovi carinske 
ali ekonomske unije. 

K členoma 8. in 10. 
Za blago, izvirajoče z ozemlja ene stranke po

godnice, se smatrajo tudi proizvodi, ki se izdelajo 
tukaj zaradi izpopolnitve iz sirovin, uvoženih iz ino
zemstva; dobrota te klavzule pa se seveda ne bi 
mogla priznati izdelkom, ki so se dobili s preprostim 
montiranjem delov, uvoženih iz inozemstva. 

Stranki pogodnici se strinjata v tem, da bosta 
vobče opuščali obveznost, predlagati potrdila o iz
voru. Če pa bi veljale ob uvozu na ozemlje ene 
stranke pogodnice različne carinske davščine glede 
nekaterih uvoznih predmetov, se sme potrdilo o iz
voru izjemoma zahtevati, da se prizna predmetom, 
prihajajočim z ozemlja druge stranke, dobrota naj
manjših davščin. 

Vsaka stranka pogodnica sme zahtevati, da se mo
rajo prevesti potrdila o izvoru v enega izmed svojih 
službenih jezikov ali pa na francoski jezili in, če se 
ji zdi potrebno, da morajo biti opremljena s fakturo 
in vidirana po njenih diplomatskih ali konzularnih 
agentih. 

K členu 10. 
Za predmete, navedene v prilogi A, se smejo upo

rabljati določene davščine (osnovne davščine in 
koeficienti majoracije), dokler ne porase srednji me
sečni tečaj dolarjaj ki je izračunjen po vrednosti 
domačega denarja na bruseljski borzi, preko 10% 
proti srednjemu tečaju dolarja v letu 1926., ki se 
izračuni, kakor je zgoraj označeno. 

Če bi mesečni srednji tečaj dolarja tako narasel, 
ima Belgijsko-luxembourÊka ekonomska unija pra
vico, davščine prilagoditi novimi pogojem na tak 
način, da obdTže rečene davščine vrednost, ki so jo 
imele proti srednjemu tečaju dolarja v letu 1926., ki 
se izračuni, kakor je zgoraj rečeno. 

Davščine se morajo reducirati na svojo prvotno 
višino, čira ne narase srednji mesečni tečaj dolarja 

proti srednjemu tečaju dolarja v letu 1926. več 
nego za 10%. 

Če bi se znižal srednji mesečni tečaj dolarja 
proti srednjemu tečaju dolarja v letu 1926. preko 
15%, ima po drugi strani vlada kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev pravico, zahtevati izravnavo 
davščin, navedenih v prilogi A, proti novemu tečaju. 
Če bi se ta zahteva ne sprejela, ima vlada, kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev pravico, odpovedati 
tarifne odredbe pogodbe, katerih veljavnost prestano 
v tem primeru v 15 dneh. 

K členu 18. 
Ob uporabljanju člena 18. se smatrajo za vzorce 

ali modele vsi predmeti, ki zvesto kažejo določeno 
vrsto blaga, z dvojnim pridržkom: po eni strani mo
rajo dajati rečeni predmeti možnost, da se ob po
novnom izvozu pravilno ugotovi njih istovetnost, po 
•л-ugi strani pa ne smejo tako uvoženi predmeti 
predstavljati takih količin ali vrednosti, da ne bi 
imeli več v celoti običajnega značaja vzorcev. 

Glede na poznejšo ugotovitev istovetnosti vzor
cev ali modelov morajo smatrati carinska oblastva 
katerekoli stranke pogodnice za zadostna ona ozna-
menila, ki jih postavi carinarnica druge stranke po
godnice, če so opremljeni ti vzorci ali modeli s po
pisno listo, ki so jo potrdila carinska oblastva te 
poslednje stranke pogodnice. Dopolnilna oznamenila 
pa sme vendarle postavljati na vzorce ali modele 
carinarnica uvozne države, če bi smatrala to dopol
nitev garancije za neizogibno potrebno, da se za
varuje identifikacija vzorcev in modelov ob njih 
ponovnem izvozu. Izvzemši ta poslednji primer, se 
omejuje carinsko verificiranje zgolj na to, da se pri
zna istovetnost vzorcev in dai se določi znesek 
davščin in taks, ki bi se morale eventualno pobrati. 

Rok ponovnega izvoza se določa najmanj e še
stimi meseci, razen možnosti podaljšave, ki je pri
držana carinski upravi uvozne države. Če poteče 
rok, ne da bi se bil izvoz izvršil, se zahteva plačilo 
davščin na vzorce, ki se niso izvozili iznova. 

Povračilo davščin, deponiranih ob uvozu, ali 
oprostitev od jamstva, s katerim se garantira plačilo 
teh davščin, se izvrši nemudoma pri vsoh carinar
nicah ob meji ali v notranjščini države, ki imajo v 
tem pogledu potrebne pooblastitve, in sicer even
tualno po odbitku davščin, zadevajočih VZOTCO ali 
modele, ki se ne bi pokazali ob ponovnem izvozu. 
Stranki pogodnici priobčita druga drugi, seznamek 
carinarnic, ki se jim dado te pooblastitve. 

Izkaznice se morajo spraviti v sklad s priloženim 
obrazcem (priloga B). Stranki pogodnici priobčita 
druga drugi nazive oblastev, ki1 so pristojna, izda
jati izkaznice. 

Odredbe tega člena, izvzemši odredbe, ki se na
našajo na izkaznice, se morajo uporabljati na one 
vzorce in modele, zavezane uvoznim davščinam in 
neprizadete s prepovedjo, ki bi jih uvozili fabri-
kanti, trgovci ali trgovinski potniki, nastanjeni na 
ozemljih katerekoli stranke pogodnice, pa tudi ta
krat, kadar ti fabrikanti, trgovci ali trgovinski pot
niki ne spremljajo rečenih vzorcev ali modelov. 

Kar se tiče formalnosti kakršnegakoli značaja, 
ki veljajo za trgovce in druge osebe, zaposlene v 
trgovini (trgovinske potnike) na ozemljih strank po
godnic, garantirata obe stranki draga drugi posto
panje, Id ne sme biti manj ugodno od postopanja, 
katero se uporablja na državljane katerekoli tretje 
države. Trgovinski potniki, opremljeni z izkaznico, 
niso, ko opravljajo svoje posle na ozemlju druge 
stranke pogodnice, zavezani ne drugim ne večjim 
taksam nego onim, ki so jim zavezani domači držav
ljani ali pripadniki naroda, uživajočega največje 
ugodnosti. Ugodnosti, ki bi jih priznala ena stranka 
pogodnica glede obdavčevanja trgovinskih potnikov 
katerikoli tretji državic ne sme druga stranka po
godnica zahtevati zase, razen če velja vzajemnost. 

Odredbe člena 18. se ne nanašajo na osebe, ki 
opravljajo ambulantno trgovino ali krošnjarijo iz 
kraja»v kraj; vsaka stranka pogodnica si pridržuje 
pravico, vezati to vrsto trgovine na posebne do
volitve. 

K členu 20. 
Vzajemno priznavanje certifikatov o preizkušnji 

ladij bo v najkrajšem času predmet specialnega spo
razuma med strankama pogodnicama. 

K členoma 20. in 26. 
Odredbe te pogodbe, ki se nanašajo na plovitev, 

se morajo uporabljati samo na morsko plovitev. 

K členu 29. 
Kar se tiče postopanja pri arbitraži, sta se spo

razumeli stranki pogodnici tako-le: 

..sžžfc t 
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V prvem primeru arbitraže zaseda razsodišče na 
ozemlju tožene stranke, v drugem primeru na ozem
lju druge stranke pogodnice in tako po vrsti izme
noma na enem in drugem ozemlju. Stranka, na ka-
tere ozemlju razsodišče zaseda, določi kraj zaseda
nja. Poskrbeti mora za prostore, za pisarniške usluž
bence in za postrežništvo, potrebno za funkcionira
nje razsodišča. Razsodišču predseduje predsednik 
razsodišča. Sklepa se z večino glasov. 

Stranki pogodnici se sporazumeta bodisi v vsa
kem poedinem primeru arbitraže, bodisi enkrat za 
vselej o postopanju razsodišča. Ce takega sporaz
uma ni, si uredi razsodišče postopanje samo. (Posto
panje sme biti pismeno, če ena stranka pogodnica 
temu ne ugovarja; v tem primeru se smejo izpre-
meniti odredbe predhodnega odstavka. 

Zaradi vročanja pozivov na prihod pred razso
dišče in zaradi njegovih zaprosilnih pisem morajo 
dajati oblastva vsake stranke pogodnice rta zahtevo 
razsodišča, poslano pristojni vladi, pomoč prav tako, 
kakor jo dajo. kadar gre za zahteve civilnih deželnih 
sodišč. 

Stranki pogodnici se sporazumeta o porazdelitvi 
stroškov bodisi posebe za vsak primer arbitraže, 
bodisi z odredbo, ki bi se morala uporabljati na vse 
primere, č e sporazuma ni, se uporablja člen 57. 
haažke konvencije z dne 29. julija 1899. o mirnem 
reševanju mednarodnih sporov. 

1 5 2 Letnik X. 

Priloga A. 

L i s t a A . 
D a v š č i n e ob u v o z a n a ozeml je Belgi j sko-

l n x e m b o u r i k e e k o n o m s k e u n i j e . 

Tar. št. 
Uvozne davščine 

Imenovanje blaga 
Osnova Zuesck 

v frankih 

Koefi
cient 
raajo-
racije 

72 

Iz 97 

Posušeno sočivje : 

a) v stročju : 

2. Fižol in bob . . 

Slive : 

b) uvožene 
način : 

na drug 

1. v sodih najmanj 
180 kg ali v vre
čah najmanj 80 

j kg brez notra-
j njega zavoja,3 

i od kater ih j ih 
; gre na pol k g : 
i đo 90 . . . . 
1 od 91 do 100 
j nad 100 . . . 

' 2. ostale, od kate-
! rib. j ih gre na 
i pol kg : 

do 90 • . . . 
i od 91 do 100 
; nad 100 . . . 
! 

Iz 178 i Kamenje za gradnjo, 
neobdelano, koc-

! kasto, rezano ali 
I obtesano : 

e) Belo kamenje, 
mehko ali pol-
trdo 

Iz 210 j Klobase, zvane «sa
lame», izdelane iz
ključno iz svinj
skega mesa . . . 

100 kg 
100 kg 
100 kg 

100 kg 
100 kg 
100 kg 

Iz 227 a 

Iz 390 

Iz 490 

Mezga (pekmez) iz 
sliv, navadno ku
hana, brez dodat
ka sladkorja, uvo
žena v posodah, v 
teži nad 3 kg . . . 

Apnov cianamid . . . 

Taninovi izvlečki 
(ekstrakti) : 
a) od h r a s t a . . . 
b) od kostanja . . 
c) od s u m a h a . . . 

100 kg 

prosto 

20-00 
20-00 
2000 

20-00 
20-00 
20-00 

prosto 

12-00 

100 kg 25-00 

prosto 

prosto 
prosto 
prosto 

o 
3 7 
2*5 

1 0 

1-2 

1 S peckam! ali brez njih. 
' Teža blaga s težo zavoja vred. 

Tar. št. 

Iz 638 

Imenovanje blagu 

Iz 645 

Les, razžagan, drugje 
neimenovan, hra
stov, jesenov in 
orehov : 
a) grede in gredi

ce, razžagane, 
debele 15 cm in 
več, kamor spa
da tudi les, ob-
tesan s sekiro, 
vsake debeline 

b) ostalo 

Les za doge (razrezan 
ali razžagan, na
menjen izključno 
za sodarstvo in 
ambalažo), sirovo 
obtesan les za pla
tišča in pesta in za 
analogno uporabo 

Uvozne davščine 

Osnova Znesek 
v frankih 

Koefi
cient 
majo-
racijc 

m ° 
m 3 

5-00 
7-00 

Iz 671 a Paličice ali deščice za 
parkete, izdelane 
iz hrastovega ali 
bukovega lesa . . 

100 kg 

100 kg 

040 

20-00 

6 
5 

Priloga B. 

L i s t a B. 
Davščine ob u v o z a n a ozeml je k r a l j e v i n e Srbov, 

H r v a t o v in S l o v e n c e v . 

Tar. št. Imenovanje blatja 

Iz 42/2 

Iz 239 

Iz 263 

Iz 374 

Iz 376 

Iz 380 

Iz 510 

Cikorija, tudi zdrobljena in 
prešana : 

b) suha 

Ult ramar in . 

Thomasova žlindra ali moka 

Usnje, strojeno, tudi dalje 
pripravljeno: 

1. Podplati in usnje, stro
jeno tako, kakor se 
strojijo podplat i : 
a) v hrbtnih kosih (kru-

ponih) 
b) ostalo 

2. Juht , kravina in svetlo 
usnje: 
a) v kosih, težkih nad 

3 kg 
b) v kosih, težkih nad 

1 kg do vštetih 3 kg 
c) v kosih, težkih 1 kg 

ali manj 

3. Ostalo: 
a) teletina (boks) vseh 

vrst, tudi svinjsko 
usnje 

b) lakirano usnje brez 
razlike 

Usnjeni izdelki za tehnično 
uporabo, tudi v zvezi z 
navadnimi kovinami in 
njih zl i t inami: 
1. Gonilni j e r m e n i . . . . 

Usnjeni izdelki, kolikor niso 
imenovani drugje : 

1. Samo iz usnja ali v 
zvezi z navadno ali 
fino tvar ino: 
a) a znojalice za klo

buke . 

Steklo za okna v tab lah ali 
listih, n a d 5 m m debelih : 

1. Brušeno, polirano, ma
tirano, z reliefnimi Sa
rami, pozlačeno, s.po-
srebritvijo šarano, ka-
korsibodi slikano, iz
bočeno : 

Uvozne davščine 
od 100 kg 

Din v zlatu 

5 

20 

prosto 

130 
90 

130 

180 

220 

250 

300 

160 

100 

Tar. št. Imenovanje blaga 

Iz 511 

672 

Iz 673 

Iz 674 

a) dolgo in široko 5 0 cm 
ali manj 

b) dolgo in široko nad 
50 cm do vštetih 
100 cm 

c) dolgo in široko nad 
100 cm do vštetih 
200 cm . 

Č) dolgo in široko nad 
200 cm 

2. Ostalo : 
a) dolgo in široko 50 cm 

ali manj 
b) dolgo in široko nad 

50 cm do vštetih 
100 cm 

c) dolgo in široko nad 
100 cm do vštetih 
200 cm 

Č) dolgo in široko nad 
200 cm 

Steklo za okna in za zrcala 
v tablah ali listih, debelih 
5 m m ali manj : 

1. Brušeno, polirano, ma
tirano, z reliefnimi Sa
rami, pozlačeno, s po-
srebritvijo šarano, ka-
korsibodi slikano, iz
bočeno : 
a) dolgo in široko 50 cm 

ali manj 
b) dolgo in široko nad 

50 cm do vštetih 
100 cm 

c) dolgo in široko nad 
100 cm do vštetih 
200 cm 

Č) dolgo in široko nad 
200 cm 

Velocipedi ( b i c i k l i ) . . . . . 

Motocikli 

Deli motociklov: 

1. Sedla, pedali, vodila . 

2. Ostali deli iz železa : 
a) neobdelani 
b) obdelani 

Uvozne davščiue 
od 100 kg 

Din v zlatu 

25 

25 

30 

38 

12 

12 

14 

17 

Obrazec 

35 

35 

40 

45 

vsak 30 

od vrednosti 

20 % 

20 »/o 

2 0 % 
20»/. 

Priloga C. 

Ime države. 
(Oblastvo, ki je izdalo izkaznico.) 

Izkaznica za trgovinske potnike. 
Veljavna dvanajst mesecev od due, ko se je izdala. 

Velja za _ - — -
Številka izkaznice 

S tem se potrjuje, da ima imetnik te izkaznice 

gospod , 
stanujoč v , 

_ _ ulica, številka - , 
v _ —:--- trgovino 
s firmo : * - -
(ali) je trgovinski potnik v službi firme (firm): 

ki ima( jo)* 
s f irmo: 

K e r namerja imetnik te izkaznice za firmo 
(firme), ki je (so) v tej izkaznici imenovana(e), nabi
ra t i naročila in opravljati nabave v zgoraj omenje
nih državah, se potrjuje, da je (so) • imenovana(e) 
firma(e) upravičena(e), izvrševati svojo industrijo 
(svoje industrije) in svojo trgovino (svoje trgovine). 
v -, in d a plačuje (j o) 
v t a namen tamkaj davke, odmerjene po zakonu. 

V , dne 19 

Podpis imetnika firme (firm): 

* Označba tvornice ali trgovine. 

Konec tega obrazca na prihodnji strani. 

.•iJjiLrJ ^Ш^љШааа^ЉЉ^ i / â - j •*Ha.<ü4aää-'jL4fci_.i,: ^ i i l j Ä f - ' f c . , ^•ÂimùLi 



24. 153 Letnik X. 

O s e b n i p o p i s ; 

Starost 
Višina 
Lasje -
Posebna znamenja 

Imetnikov podpib : 

Imetmkova 
fotografija 

§ 2 . 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

•obvezno moč pa dobi z razglasitvijo v «Službenih 
Novinah», k o sepredhodno izmenjata ratifikaciji. 

Našemu ministru za zunanje posle priporočamo, 
naj razglasi t a zakon, vsem Našim ministrom, naj 
skrbe za njegovo izvrševanje, oblastivom zapovedu
jemo, naj postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, 
naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 7. februarja 1928. 

Aleksander s. r. 
Minister za zunanje posle: Predsednik 

d r . V. M a r i n k o v i ć s. r. ministrskega sveta : 
Minister V e l J a V u k i ć e v i ć s r . 

za trgovino in industrijo : Podpisi ostalih ministrov. 
d r . M. S p a h o s. r. 

Videl in pritisnil državni 
p e č a t : 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde 

d r . D n ä a n M. S u b o t i ć s. r. 
L. S. 

V B r u s e 1 j u, dne 15. decembra 1926. 

Ministrstvo za zunanje posle. 
Direkcije B. 

Sekcija A. C. 

St. 538/1431/387(5. 

Gospod minister! 
Vpoštevaje korist, ki izvira kraljevini Srbov, 

Hrvatov in Slovencev iz izvoza svinjskega mesa v 
obliki celih živali v zaklanem stanju, težkih najmanj 
100 kg, ali polovic, težkih najmanj 50 kg, v istem 
stanju, se zavezuje belgijska vlada, uporabljati ves 
čas, dokler bo trajala trgovinska in plovitvena po
godba,, podpisana današnjega dne, na meso te vrste, 
ki prihaja iz kraljevino Srbov, Hrvatov in Sloven
cev, vsaj tako ugodno carinsko postopanje, kakor 
se uporablja na ostale vrste presnega mesa. 

To priliko uporabljam, gospod minister, da po
novim Vaši Ekscelenci zagotovilo svojega odličnega 
spoštovanja. E. Vandervelde s. r. 

Njegovi Ekscelenci 
gospodu J o v a n u V u č k o v i ć u , 

poslaniku kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev 
v Bruselju. 

Razglasi osrednje vlade. 

Izkaz za leto 1927. o stanju kolonizacij-
skega fonda ministrstva za agrarno re* 

formo dne 31. decembra 1927.* 
1.) 10%ni prispevek za kolo

nizacijski fond je bil odmerjen po 
členu 47. zakona z dne 31. marca 
1925. o proračunskih dvanajstmah 
za mesece april, maj, junij in julij 
1925. in po členu 38. zakona z dne 
31. julija 1925. o proračunskih 
dvanajsthiah za mesece avgust, 
september, oktober in november 
1925. z Din 23,278.322-25 

2.) Izrednih dohodkov za kolo
nizacijski fond se je prejelo po 
odloku ministrstva za agrarno 
reformo: 
b;r. 12.232/25 
br. 4.870/26 
br. 28.520/26 
br. 2.287/27 
br. 4.991/27 
br. 7.371/27 
br. 25.123/27 

Din 10.298-75 
Din 20 .475— 
Din 7 .900— 
Din 19.000— 
Din 2 0 0 — 
Din 21.579-10 
Din 3.117— Din 

3.) Začasno se je vplačalo pod: 
•br. 30.300/27 . . D i n 3.000— 
br. 23.074/27- . • Din — 0 5 Din 

4.) 5%ne obresti je odobrila 
Državna hipotekama banka v te
kočem računu za čas od dno 
1. aprila 1925. do dne 31. decem
bra 1927 

82.569-85 

3.600-05 

Din 999.281-34 

Uredbe osrednje vlade. 

6 8 . 
Naredba glede carinskega oddelka 

v Dravogradu-Meži.* 
Gospod minister za finance je odločil z naredbo 

z dne 25. februarja 1928., C. br. 7611: 
Oddelek carinarnice v Dravogradu-Meži, ki je 

bil ustanovljen po sporazumu z republiko Avstrijo, 
se ukinja. 

V Bleiburgu se ustanavlja odsek prevaljskega 
oddelka carinarnice v Dravogradu-Meži. 

Marenberški oddelek carinarnice v Dravogradu-
Meži se izroča v upravljanje organom finančne kon
trole, ki se morajo ob izvrševariju službe pri tem 
oddelku povsem ravnati po pravilniku C. br. 26.539/ 
/27; G. D. P. št. 78.340/27. 

T a naredba se mora izvršiti najkesueje do dne 
15. marca 1928. 

Potemtakem znašajo skupni 
dohodki, odmerjeni od dne 1. apri
la 1926. do dne 31. decembra 
1927., . Din 24,263.773-49 
z besedami: štiri in dvajset milijonov dve sto tri in 
šestdeset tisoč sedem sto tri m sedemdeset dinarjev 
in 49 par. 

O d m e r j e n a g l a v n i c a k o l o n i z a c i j 
s k o g a f o n d a : 

1.) Naloženo je pri Državni hi
potekami banki na tekoči račun . Din 6,117.563-ßO 

2.) Deponirano je pri finanč
nih upravah . . . . . . . . Din 140-351-85 

3.) Hipotekarno je zavarovano 
z vknjižbo na imovino velikega 
posestnika Din 900.000-i— 

4.) Ministrstvu za agrarno re
formo je bilo akontirano po sklepu 
ministrskega sveta br. 25.578/25 . 

Za to akontacijo se je vrnilo 
pod: 

Din 200.000— 

br. 33.071/25 
br. 4.991/27 
br. 8.488/27 
br. 22.026/27 

Din 
Din 
Din 
Din 

69.000— 
25.000— 

.27.930— 
5 6 2 — 

Ditt. 122.492— Din 77.508— 

5.) Odobrilo se je po ministr
skem svetu ministrstvu za agrar
no reformo za stroške pri izva
janju kolonizacije, in sicer pod: 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 2. marca 1928., št. 49. 

br. 33.950/25 
br. 47.580/25 
br. 23.962/26 
br. 18.282/27 
br. 27.016/27 
br. 34.878/27 
br. 29.809/27 

Din 220.000' 
Din 100.000' 
Din 500.000 
Din 12,000.000 
Din 71.982-
Din 75.000 
Din 2,400.000-

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

L. br. 283. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti N 

od dne 2 2 . do dne 29. februarja 1928. 

6.) Ostalo je na dolgu . 

Skupaj 

Din 15,366.982— 

Din 1,461.368-04 

Din 24,263.778-49 
z besedami: štiri in dvajset milijonov dve sto tri in 
šestdeset tisoč sedem sto tri in sedemdeset dinarjev 
in 49 par. 

Iz ministrstva za agrarno reformo v Beogradu, 
dne 23. januarja 1928.; br. 2206. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 28. februarja 1928., St. 46/ХП. 

S r e z 
o 

sä 
O v 
S*3 

Ž-8 

•S «s 13-3 
o> 

5 J 

O: 

Skupina tlfuznlh bolezni 

Črnomelj I 1 
Logatec . . . . . | 6 

Skupaj 

Skrlatmka. — Scarlatina. 

Brežice . . . . 
Črnomelj. . . . 
Kočevje . . . . 
Kranj 
Krško 
Laško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 

Skupaj 

5 
1 

1 
8 
7 
"1 
6 
7 
3 

| 39 

. 

i 
2 
1 
2 

2 
2 

10 

3 
1 

. 
2 
2 
. 

i 
9 

OSpIce. — Morbilli 

Črnomelj . . . 
Kastav 
Kočevje . . . . 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Novo mesto . . 

Skupaj'. 

20 
6 
2 
4 
3 
31 
66 

47 
, 
12 
6 
, 
. 

65 

17 
2 

i . 
. 
20 

40 

50 
4 

14 
9 
3 

31 

Davlca. — Diphtérie et Croup. 
Kamnik . . . . 
Kastav 
Kočevje . . . . 
Kranj. 

! Krško 
; Ljubljana, srez . 
i Ljubljana, mesto 
! Logatec . . . . 
; Novo mesto . . 
I Radovljica . . . 

Skupaj 

t 
2 
1 

3 
4 

1 
1 
12 

1 
1 
. 
5 
2 

i 
, • 

. 
10 

2 

i . 
3 

1 

2 

111 

1 
2 
6 
2 
3 
2 

Sen. — Erysipelas. 

Brežice . . . . 
Kamnik 
Kranj 
Krško 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Radovljica . . . 

Skupaj 

4 

, 
1 

5 

2 
1 
1 
1 
2 

i 
8 

1 

i 
• 

2 

1 

1 

17 

10 
V L j u b l j a n i , dne 5. marca 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 

dr. Mayer s. r. 

Vet. br. 209. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

od dne 27. februarja do dne 4 . marca 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev ereakih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi • črkami; kraji s Številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Krško: Vefflca Dolina (Mokrice 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Artiče (Artiče in Zgornji Obrez po 1 dvo
rec, Dolenja vas 2 dvorca), Videm (Pesje 1 dvorec). 
Kočevje: Kompolje (Kompolje 1 dvorec). Novo 
mesto: Velika Loka (Velika Loka. 1 dvorec, Kameni 
potok 2 dvorca). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Kočevje: Dolenja vas (Dolenja vas 1 dvorec). 
Litija: St. Vid (St. Vid 1 dvorec). Ljubljana, mesto: 
Ljubljana 1 dvorec. 

V L j u b l j a n i , d n e 7 . marca 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 

oblastni veterinarski referent Pauttn B. r. 

' v .Vt4%. ,;iÄ5Äte*:V :-l • ; ; i ^ 
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1 avstrijski giling Din 8-— 
1 pengö » 9-Ö4 
1 zlati zlot » 6-37 
1 zlata nemška, marka . . . » 13-57 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 

dne 1. marca 1928. 

Za delegata : Snšec s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. št. 8/3. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 15 . do dne 2 1 . februarja 1928. 

S r e z S2 

Si 
E 
D 

л л 

Skupina ffitunih boterai. 

Celje 
Konjice 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Slovenjgradec . . 

Skupaj . 

2 

2 
1 
1 
1 

7 

2 
1 
e 

л 

3 

• 

1 
1 

2 

4 

8 

ikrlatbka. — Scarlatina. 

Celje 
Celje, mesto . . 
Čakovec . . . . 
Dolnja Lendava. 
Gornji grad . . 
Konjice . . . . 
Ljutomer . . . 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto . 
Murska Sobota . 
Prelog 
Ptuj 
Ptuj, mesto . . 

Skupaj 

1 
2 
4 
3 

i 1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

22 

. 

2 
6 
1 

1 
1 
. 

11 

. 
i 
! 

i 
3 

; 

1 
1 
. 
' 2 

Ošpice. — Morbilli. 
Ljutomer. . . 
Maribor, mesto 
Murska Sobota 
Ptuj 

1 
1 

2 

1 
21 

4 
26 

1 
1 

2 . 

28 

1 
21 

4 

Skupaj 

Davica. — Dlphteria «t Croup. 
Celje, mesto . . . 
Gornji grad . . . 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prevalje 
Ptuj 
Slovenjgradec . . 
Šmarje pri JelSah . 

Skupaj . 14 

1 

3 

i 

6 

i 

3 
1 

4 . 1 

26 

15 

Sen. — Eryaipelaa. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Gornji grad . . . 
Konjice 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Ptuj, mesto . . . 

Skupaj . 
V M a r i b o r u , dne 5. marca 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

1 

1 
1 
2 
1 
1 
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1 
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2 
1 
1 
1 
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Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. П 257/1 ex 1928. 

Razglas. 
Generalna direkcija državnega računovodstva je 

naznanila z razpisom D. R. br. 23.162 z dne 23. fe
bruarja 1928., da veljajo za vsa državna izplačila v 
tuji valuti v mesecu marcu 1928. nastopni obraču-
njevalni tečaji: 

1 napoleondor Din 218*70 
100 francoskih frankov . . . . » 223-50 

1 belg > 7-92 
100 drahem > 75-80 
100 italijanskih lir » 301-— 
100 švicarskih frankov . . . . » 1094-50 
100 pezet » 9 6 2 — 
100 nizozemskih goldinarjev . . » 2290-— 
100 danskih kron » 1 5 2 2 — 
100 švedskih kron » 1525-— 
100 finskih mark > 1 4 3 — 

1 angleški funt Din 277-20 
1 egiptovski funt « 2 8 4 — 
1 dolar » 56-85 

100 romunskih lejev » 3 5 — 
100 bolgarskih levov » 4 1 — 

1 papirnata turška lira . . . > 28-50 
100 papirnatih turških piastrov . » 28-50 
100 češkoslovaških kron . . . » 168-50 

546 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Proglasitve za mrtve. 

D e ž e l n o s o d i š č e v L j u b l j a n i je uvedlo postopanje, đ a ' s e proglase spodaj navedeni po-
grešanci za mrtve, ker se more o njih po § 24. o. d. z., odnosno po § 1. zakona z dne 3 1 . m a r c a 
1918., drž. zak. št. 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, 
naj to sporoči sodišču ali p a skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, 
ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače n a znanje. 

Ime in rojstni dan, 
stan in zadnje biva

lišče pogrešancev 

Andrej Hrlbernlk, 
rojen dne 2. novembra 
1883., posestnikov sin 
pri Sv. Barbari št. 6. 

Jernej Volčjak, 
rojen dne 17. avgusta 
1878., posestnik v Tu-

paličah. 

Pavel Hrlbernlk, 
rojen dne 6. januarja 
1895., posestnikov sin 
pri Sv. Barbari št. 6. 

Miba Vode, 
rojen dne 2. oktobra 
1882., posestnik v Kle

cah št. 20. 

Ivan Stare, 
rojen dne 2. februarja 
1884., posestnikov sin 
In pismonoša vTatincu 

št. 6. 

Leopold Grčar, 
rojen dne 1. novembra 
1896., posestnikov sin 
in rudar v Podkraju 

št. 9. 

Ivan Grčar, 
rojen dne 11. julija 
1894., posestnikov sin 
in rudar v Podkraju 

š t 9. 

Janez Jankovlc, 
rojen dne 13. maja 
1878., posestnik v 

Smolniku št. 14. 

Franc Masel), 
rojen dne 4. oktobra 
1875., kočar v Šen

čurju št. 180. 

Anton Rozman. 
rojen dne 18. junija 
1891., posestnikov sin 

v Trbojah št. 73. 
Valentin Martinjak, 
rojen dne 17. februarja 
1859., kočar v Cerkljah 

št. 29. 
MIha Ažman, 

rojen dne 4. oktobra 
1881. na Brezjah, ka-
menosekv Kieferfeldu 

na Bavarskem. 

Andrej Kepic, 
rojen dne 22. decem
bra 1884. v Mostah, 

rudar v Mörsu. 

Franc Breznik, 
rojen dne 8. marca 
1885., kovač v Ra

domljah. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Uvedbo 
postopanja 

predlaga 

Razveza 
zakona 

se pred

irne 
In bivališče 

skrbnika 

Odšel meseca aprila 1915. s 
27. pehotnim polkom, 2. ba
taljonom, v Kolomejo ter zad
njič pisal iz Bukovine; baje 

padel. 
Odšel meseca maja 1915. s 
4. domobranskim polkom, 
9. stotnijo, na goriško bo
jišče, ter zadnjič pisal me
seca oktobra 1916. ; od takrat 

pogrešan. 
Odšel leta 1915. s 17. pehot
nim polkom, 3. nadomestno 
stotnijo, iz Ptuja ter prišel v 
rusko ujetništvo; baje leta 

1916. umrl. 
Odšel s 7. lovskim bataljonom 
dne 8. avgusta 1914. na ga-
liško bojišče ter prišel v rusko 
ujetništvo v Taškent ; baje v 

bolnici umrl. 
Odšel leta 1914. s 17. pehot
nim polkom, 9. stotnijo, na 
gališko bojišče ter zadnjič 
pisal dne 11. maja 1915.; 

baje v Bukovini padel. 
Odšel, aktivno služeč od leta 
1913., kot četovodja z domo
branskim pehotnim polkom 
št. 27, 8. stotnijo, na gališko 
bojišče ter prišel v rusko 

ujetništvo; baje umrl. 

Odšel meseca decembra 1914. 
s 17. pehotnim polkom, 8. stot
nijo, na gališko bojišče ; baje 
meseca marca 1915. pri Gor-

licah padel. 
Odšel z 22.-domobranskim 
pehotnim polkom na gališko 
bojišče, bil v Karpatih ter 
baje dne 3. maja 1915. v bol
nici v Tomaszowicah umrl. 
Odšel meseca maja 1915. s 
17. pehotnim polkom na ga
liško bojišče ter prišel v rusko 
ujetništvo; baje v Kijevu 

umrl. 
Odšel leta 1914. s 27. domo
branskim pehotnim polkom 
v Karpate; izza umika po-

grešan. 
Odšel pred 18 leti na Hrvaško' 
kupovat konja in bržkone po
stal žrtev nezgode ali nasilja; 

od takrat vsaj pogrešan. 

Odšel leta 1914. s 27. domo
branskim pehotnim polkom, 
1. stotnijo, na gališko bojišče, 

kjer baje padel. 

Odšel leta 1914. s 17. pehot
nim polkom kot zastavonoša 
na gališko bojišče, kjer baje 
padel; od dne 30. avgusta 

1914. vsaj pogrešan. 
Odšel leta 1916. k 67. letal
ski stotniji ter zadnjič pisal 
dne 22. julija 1918.; baje 

padel. 

Sestra 
Marijana 

Hribernik. 

Žena 
Marija 

Volčjak. 

Sestra 
Marijana 

Hribernik. 

Žena 
Jožefa Vode. 

Oče 
Ivan Stare. 

Brat 
Franc Grčar. 

Varuh 
Franc Pečnik. 

Žena 
Frančiška 

Maselj. 

Oče 
Josip Rozman, 

Žena 
Marijana 

Martinjak. 

Žena 
Marija 
Ažman. 

Žena 
Marija Kepic. 

Žena 
Marija 

Breznik. 

Dà. 

Ivan Stlene, 
davčni pristav 

v p. 
v Ljubljani, 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

19.5.1927.; 
T 41/27-2. 

24.5.1927.; 
T 42/27—2. 

19.5. 1927.; 
T 43/27-2. 

31. 5. 1927.; 
T 44/27-2. 

26. 6. 1927.; 
T 47/27—2. 

6. 7. 1927.; 
T 51/27-2. 

8. 7. 1927.; 
T 52/27-2. 

15.7.1927.; 
T 53/27—2. 

15. 9. 1927.; 
T 54/27-2. 

30. 8. 1927.; 
T 58/27-2. 

30. 9. 1927.; 
T 59/27-2. 

30. 8. 1927.; 
T 60/27-2. 

6. 9. 1927.; 
T 61/27-2. 

6. 9. 1927.; 
T 62/27-2. 

Okllcnl rok 
poteče dne 

15. septembra 
1928. 

15. marca 
1929. 

15. septembra 
1928. 

490 U 184/27—5. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja 1 
Ivan B i d e r , rojen dne 12. avgusta 1867. v Lačji 

vasi, občina Kokarje, tja pristojen in stanujoč v 
Lačji vasi št. 28, rimsko-katoliške vere, oženjen, 
gostilničar, še nekaznovan, je kriv, da v mesecih 
juliju in avgustu 1927. v Kokarjih v svoji gostilni 
1.) ni imel niti sumarno niti podrobno označenih cen 

za življenske potrebščine, namreč za vino, tako, da 
bi jih bil lahko vsakdo razločno videl; 2.) da je za
hteval za rdeče vino, torej za življensko potrebščino, 
višjo ceno, nego je ona, ki zajamčuje običajni in 
dovoljeni trgovski čisti dobiček. 

S tem je zakrivil ad 1.) prestopek po členu 6.) 
in ad 2.) prestopek po členu 8. zakona o pobijanju 
draginje življenskih potrebščin in brezvestne speku
lacije in zato se obsoja na 1 dan zapora in na 300 
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dinarjov denarne kazni, ki se izpremeni ob neizter
ljivosti v nadaljnjo kazen 6 dni zapora, po § 389. 
k. p. r. na povračilo stroškov kazenskega postopanja 
In izvršitve kazni in po tar. post. 82. taksnega za
kona na plačilo 40 dinarjev takse. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek II., 
dne 22. februarja 1928. 

U 185/27—6.- 491 

V imenu Njegovega Veličanstva kra^a! 
Antonija J e r a j , rojena dne 29. aprila 1882. v 

Cerknici, pristojna v.Rečico, stanujoča v Spodnji 
Rečici št. 24, rimsko-katoliške vere, omožena, gostil-
ničarka, še nekaznovana, je kriva, da spomladi in 
poleti 1927. v Spodnji Rečici v svoji gostilni 1.) ni 
imeJa niti sumarno niti podrobno označenih cen za 
življenske potrebščine, namreč za vino, tako, da bi 
jih bil lahko vsakdo razločno videl; 2.) je zahtevala, 
za bela vina, ki jib je kupila liter po 6 Din 50 p in 
9 Din, višjo ceno, nego je ona, ki zajamčujo običajni 
in.dovoljeni trgovski čisti dobiček. 

S tem je zakrivila ad 1.) prestopek po členu 6.) 
in ad 2.) prestopek po členu 8. zakona o pobijanju 
draginje življenskih potrebščin in brezvestne speku
lacije in zato se obsoja na 12 ur zapora in na 250 
dinarjev denarne kazni, ki se izpremeni ob neizter
ljivosti v nadaljnjo kazen 5 dni zapora, po § 389. 
k. p. r. na povračilo stroškov kazenskega postopanja 
in izvršitve kazni in po tar. post. 82. taksnega za
kona na plačilo 40 dinarjev takse. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek II., 
dne 22. februarja 1928. 
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C 28/28—1. 416 
Oklic 

Jože Miketič, posestnik v Goleku št. 2, je vložil 
zoper Ivana M i k e t i č a, posestnikovega sina v Go
renjcih št. 11, sedaj neznanega bivališča, tožbo za
radi 54 dolarjev aH 3024 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
3. a p r i l a 1 9 2 8 . 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št' 6. 
Ker je bivališče Ivana Miketiča neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Niko Furlan, kanclist pri 
okrajnem sodišču v Črnomlju. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 16. februarja 1928. 

C II 8/28—3. 
Oklic. 

503 

"U 186/27—4. 492 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Franc P a r t i , rojen dne 4. oktobra 1870. v Pd-

to.ku, pristojen v Kokarje, stanujoč v Potoku št. 15, 
rimsko-katoliške vere, oženjen, gostilničar, še ne
kaznovan, je kriv, da jo zahteval v mesecih juliju in 
•avgustu 1927. v Potoku v svoji gostilni za- vino, 
tOTej za živijensko potrebščino, ki ga je kupil liter 
pe 7 Din 50 p, višjo ceno, nego je ona, ki zajamčuje 
običajni in dovoljeni trgovski čisti dobiček. 

S tem je zakrivil prestopek po členu 8. zakona o 
pobijanju dragmje življenskih. potrebščin in brez
vestne spekulacije in zato se.obsoja po členu 8. tega 
zakona na 12 ur zapora in nâ 100 dinarjev denarne 
kazni, ki se izpremeni ob neizterljivosti v nadaljnjo 
kazen 2 dni zapora, po § 389. k. p. r. na povračilo 
«troškov kazenskega postopanja in izvršitve kazni 
in po tar. post. 82. taksnega zakona na plačilo 20 di
narjev takse. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek IL, 
dne 22. februarja 1928. 

Cg la 146/28—Q. 515 
Oklic. 

Mestna hranilnica v Mariboru je vložila zoper 
Jožefa S a 1 m i č a in Marijo S a 1 m i č e v o, posest
nika v Polički vasi št. 39, tožbo zaradi' 25.150 Dih 
•s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 0. m a r c a 1 9 2 8 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 80. 
Ker je sedanje bivališče obeh tožencev neznano, 

se jima postavlja za skrbnika dr. Кате1 Kieser, od
vetnik v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 
dne 29. februarja 1928. 

Ivan Butkovič st., užitkar pri Antonu Cuglnu v 
Velikem Mraševem, j© vložil zoper Antona T o m -
š e t a , posestnika v Dobenem št. 6, sedaj nekje v 
Kanadi, tožbo zaradi izročitve vina v vrednosti 
1000 Din s pripadki.. 

NaTOk za ustno razpravo se je določil na dan 
30. m a r c a 1 9 2 8 . . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 4. 
Ker je bivališče Antona Tomšeta neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Josip Likar, gozdar v p. na 
Dobah št. 1 pri Kostanjevici. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek II., 
dne 29. februarja 1928. 

Letnik X. 

E 5880/27—6. 534 
Dražbeni oklic. 

Dne 3. a p r i l a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 15 dražba polovice ne
premičnin: zemljiška knjiga za katastralno občino 
Račno, vi. št. 84. 

Cenilna vrednost: 7500 Din; najmanjši ponudek; 
5000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi ве ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 29. februarja 1928. 

E 2628/27—10. 461 

Dražbeni oklic. 

E 1090/27—8. 457 

Dražbeni oklic 
Dne 11. a p r i l a 1928..ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 9 dražba nepremičnin: 
a) zemljiška knjiga Vitja vas, vi. št. 86 (vinska klet 
in pašnik s tremi vmogradniškirni parcelami), in 
b) zemljiška knjiga Stara vas (občina1 Bizeljako), 
vi. št. 334 (gozd). 

Cenilna vrednost: ad a) 10.763 Din 60 p, ad b) 
1425 Din; vrednost priteklin: 2000 Din; najmanjši 
ponudek: ad a) 8509 Din 50 p. ad b) 950 Dio. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, M je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 17. februarja 1928. 

E 3/28—5. 536 

Dražbeni oklic 

C 24/28—1. 415 

OkUc 
Ivan Deutschmann in, Ana Deutschmann, posest

nika v Maverlenu št. 9, sta vložila zoper Jurija 
M e d e a in Jero M e d č e v o v Nemški Loki št. 4, 
sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi lastnine 
peto. 1500 Din. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
3. a p r i l a 19,28. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Ker je bivališče obeh tožencev neznano, se jima 

postavlja i& skrbnika Gašper Skok, sodni kanolfet 
v ]). v Črnomlju. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek IL, 
dne 13. februarja 1928. 

Dne 1 1 . a p r i l a 1 9 2 8. ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v. sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastralno občino1 Sv. Jernej, 
vi. št. 117 in 118. 

Cenitaa vrednost: 51.287 Din; najmanjši ponu
dek: 35.000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek II., 
dne 3. marca 1928. 

Dne 17. a p r i l a 1 9 2 8. ob desetih bo.pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška Tnijiga za davčno občino Gruškovje, vi. 
št. 40. 

Cenilna vrednost: 77.205 Din 50 p; vrednost pri
teklin: 3890 Din; najmanjši ponudek: 49.730 Din 
50 p. 

Pravice, kL ne bi pripuščalo dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 21. februarja 1928. 

E 498/27-41. 531 

Dražbeni oklic. 
Dne 12. a p r i l a 1 9 2 8 . ob devetih bo pit pod

pisanem sodišču v sobi št. 26 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Želeče, vi. št. 466 (vila «Helena* 
št. 88 na Mlinem in 5 zemljiških parcel). 

Cenilna vrednost: 378.260 Din; najmanjši ponu
dek: 202Л80 Din. - :.. . . r.„, .,„ 

Pravice, ki né bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, H je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 3. marca 1928. 

E 1313/27—5. 530 

Dražbeni oklic 
Dne 17. m a r c a 1 9 2 8 . ob pol devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 9 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Rečica, vi. ät. 27 (hiše št. 57 v Re
čici z gospodarskimi poslopji, gozdom, njivami in 
travniki). . 

Cenilna vrednost: 26.537 Din; vrednost priteklin: 
630 Din; najmanjši ponudek: 18.045 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek II., 
dne 81. januarja 1928. 

E 24/28—6. 524 

Dražbeni oklic 
Dne 1 6. a p r i 1 a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi š t 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Ribnica, vi. št. 147. 

Cenilna vrednost: 106.437 Din 58 p; najmanjši 
ponudek: 70.958 Din 29 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nsbit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ribnici, 
dne 2. marca 1928. 

E 38/28—3. 

Dražbeni oklic 
Dne 2 7. a p r i l a 1 9 2 8. ob štirinajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi* št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Gorica, vi. št. 44. 

Cenilna vrednost: 37.732 Din 40 p; vrednost pri
teklin: 50 Din; najmanjši ponudek: 23.00 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je-
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
dne 25. februarja 1928. < 
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24. 156 Letnik X. 
E 911/27—3. 465 

Dražbeni oklic 
Dne 11. a p r i l a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 19 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Sv. Ema, vi. št. 125. 

Cenilna vrednost: 12.947 Din 70 p; vrednost pri-
teklin: 300 Din; najmanjši ponudek: 8831 Din 80 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek II., ' 
đne 15. februarja 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev, 
Razglas o novi vrsti tobaka za pipo, 

tako zvanega «amerikanca».* 
Da ustreže okusu onih, ki kade pipo, je uprava 

državnih monopolov nedavno pripravila in dala v 
promet novo vrsto tobaka, izdelanega pretežno iz 
ameriškega tobaka, ki se imenuje «amerikanec» ter 
po sestavi popolnoma ustreza okusu kadilcev, ki žo!e 
kaditi v pipi boljši tobak. 

Tobak za pipo «amerikanec» je vložen v pakete 
po 100 gramov, ovit s povoščenim papirjem in alu
minijevo folijo; prodajna cena za paket znaša 15 Din. 

Kadilci lahko nabavijo to vrsto tobaka v vsaki 
samostalni tobačni prodajalnici. 

za prvo licitacijo, in po istem vrstnem in časovnem 
redu za posamezne cestne proge. 

Popolni razglas je natisnjen v Uradnem listu 7 
z dne 20. januarja 1928. • 

Gradbena sekcija v Murski Soboti, 
dne 2. marca 1928. 

in sicer: serija 2305, št. 979; serija 855, št. 1000; 
serija 2786, št. 572, in serija 4125, št. 345. 

Te izpričevali in te obveznice proglašam za ne
veljavne. 

Štefan Benkovič s. r., poštar v Prosenjakovcih. 

Št. 257. 514 3—2 

Razglas o drugi ustni licitaciji za dobavo 
gramoza za Zagrebško in Karlovško dr

žavno cesto. 
Druga javna ustna licitacija za dobavo gramoza 

za proge od km 42 do km 46, od km 50 do km 56 
in od km 92 do km 95 Zagrebške državne ceste 
kakor tudi za vso proge Karlovške dTžavne ceste se 
bo vršila dne 2 9. m a r e a 1 9 2 8. pri podpisani 
gradbeni sekciji. 

Obširnejši razglas o tej licitaciji glej v Uradnem 
listu 22 z dne 6. marca 1928. 

Gradbena sekcija v Novem mestu, 
dne 3. marca 1928. 

Št. 79/pr. 
Razglas. 

Gradbena direkcija v Ljubljani naznanja v spo
razumu z oblastnima odboroma v Ljubljani in Mari
boru, da preidejo v izvrševanje na podstavi določb 
sedmega odstavka v prehodnih odredbah zakona o 
oblastni in sreski samoupravi vsi posli glede nadzor
stvenega in disciplinskega gospostva nad občinami v 
stavbnih in cestnih а̂ уал-вђ, -nada.lin vsi posli glede 
nadzorstva naa okrajnimi zastopi, odnosno cestnimi 
okrajnimi odbori v cestnih stvareh, ki so jih oprav
ljali svoječasno bivši deželni odbori na Kranjskem, 
Štajerskem, Koroškem in v Istri in ki ao prešli z na
redbo Narodne vlade SHS. v Ljubljani z dne 14. no
vembra 1918., Uradni list z dne 21. novembra 1918., 
št. 111/11. začasno na Narodno vlado SHS. v Ljub
ljani, odnosno na njene stvarno pristojne oddelke, 
pozneje pa na gradbeno direkcijo v Ljubljani, 

z d n e п г ^ Ј ј д ^ а - г c a 19 2 8. 
na 1 j u b 1 j a n s kf^odnosno m a r i b o r s k i o b 
l a s t n i o d b o r . 

V L j u b l j a n i , dne 8. marca 1928. 

Gradbeni direktor: ing. M. Kraje s. r. 

Št. 1928/П. 556 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava aparatov, steklenine in 

kemikalij za kemijski laboratorij. 
Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vložc najkesneje do dne 2 3 e g a 

m a r c a 1 9 2 8 . ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 3. marca 1928. 

Št. 1947/U. 521 2—2 
Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava 1800 kg obročnega, kvadrat
nega in okroglega železa. 

Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 1 e g a 
m a r c a 1 9 2 8. ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 5. marca 1928. 

Št. 11. 

Oznanilo. 
ООЧ 

V nedeljo dne 25. m a r ca 1 9 2 8 . ob desetih bo 
imela P o s o j i l n i c a i n h r a n i l n i c a za 
A p a c k o k o t l i n o v A p a č a h , registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo — V o r s c h u s s -
u n d S p a r v e r e i n f ü r d a s A p a č o r b o c k e n 
in A p a č e, registrierte Genossenschaft mit unbe
schränkter Haftung, v gostilni Karla Fürsta v Apa
čah o b č n i z lbor» . 

D n e v n i r e d : 
1.) Čitanje zapisnika o občnem zboru lanskega 

leta. 
2.) Poročilo načelništva in bilanca za upravno-

leto 1927. 
3.) Poročilo nadzorništva. 
4.) Izprememba drugega odstavka v § 32-. ';»-. 

družnih pravil. 
5.) Volitev načelništva in nadzorništva. 
6.) Slučajnosti. 

* * * 
Ce bi te občni zbor ob napovedani uri no bil. 

sklepčen, se bo vršil drugi občni zbor eno uro ]x>z-
neio ob v.«akem številu članov. 

Odbor. 

Št. 1950/П. 

Razpis dobave. 
520 2—2 

Razpisuje se dobava 500 m trifaznega zemskega 
kabla.. 

Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 3 e g a 
m a r c a 1 9 2 8. ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 5. marca 1928. 

Št. 372. 519 3—3 
Razglas o licitaciji. 

Druga javna ustna licitacija za dobavo gramoza 
na progi od km 120 do km 128 Trojanske državne 
ceste se bo vršila dne 3. a p r i 1 a 1 9 2 8. ob 10. uri 
v pisarni gradbene sekcije v Mariboru. 

Natančni dražbeni pogoji so bili objavljeni v raz
glasu o prvi licitaciji v Uradnem listu 5 z dne 14. ja
nuarja 1928. 

Kavcija v denarju se mora položiti pri glavni po
družnici Državne hipotekarne banke v Ljubljani. 

Gradbena sekcija v Mariboru, 
dne 5. marca 1928. 

Št. 270. 512 3—3 

Razglas o dragi ustni licitaciji za dobavo 
gramoza za Varaždinsko državno cesto 

od ogrske meje do Mure. 
Ker prva licitacija ni uspela, se razpisuje na 

podstavi pooblastila gradbene direkcije v Ljubljani 
št. 72 z dne 4. januarja 1928. d r u g a u s t n a l i 
c i t a c i ja n a t o r e k d n e 2 7. m a r c a 1 9 2 8 . 
z začetkom ob 10. uri ob istih pogojih, ki so veljali 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 7. marca 1928., št. 53. 

št. 1976Д1. 555 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava raznega orodja za električno 

in mehanično delavnico. 
Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbo naj se vlože najkesneje do dne 2 8 e g a 

m a r c a 1 9 2 8 . ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 5. marca 1928. 

554 Preklic. 
Podpisano županstvo uradno razglaša, da ni plač

nik za dolgove, ki bi jih napravil brezposelni stro
jarski pomočnik Franc B i z j a k , pristojen v občino 

Županstvo v Dolu pri Ljubljani, 
dne 7. marca 1928. 

Razne objave. 
541 3-2 Objava. 

Ponoči dne 21. februarja 1928. sta mi büi ukra
deni dve izpričevali državne meščanske šole v Dolnji 
Lendavi v madžarskem jeziku in slovenskem pre-1 
vodu na ime: Benkovič Štefan, rojen dne 24. decern- i 
bra 1899. v Strehovcih, srez Dolnja Lendava, in ' 
sicer: izpričevalo П. Tazreda za šolsko lesto 1912./ 
/1913. in Ш. razreda za šolsko leto 1913./1914. 

Ukradene so bile tudi štiri obveznice loterijske 
21/2%ne državne rente za vojno škodo iz leta 1923., 

Vabilo na VIII. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Zadružna gospodarska banka, 
d. d. v Ljubljani, 

dno 2 7. m a r c a 1 9 2 8 . ob 11. uri v posvetovalnici 
banke v Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 10, z na

stopnim 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo upravnega sveta o poslovanju v letu 
1927. in predložitev bilance z dne 31. decembra 1927. 

2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Odobritev bilance za leto 1927., sklepanje o 

razdelitvi čistega dobička in o razrešnici upravnemu 
svetu. 

4.) Dopolnilna volitev v upravni svet. 
5.) Volitev nadzorstvenega sveta. 
6.) Slučajnosti. 558 

* * * 
Občnega zbora se smejo udeležiti oni delničarji, 

ki so položili osem dni pred zborovanjem vsaj pet 
delnic ali pri Zadružni gospodarski banki, d. d. v 
Ljubljani, ali pri njenih podružnicah v Celju, Đa
kovu, Kočevju, Kranju, Mariboru, Novem Sadu, 
Sombom, Splitu in Šibeniku ali pa pri njeni ekspozi
turi na Bledu. Na občnem zboru daje vsakih pet 
delnic pravico do enega glasu. 

V L j u b 1 j a n i, dne 5. marca 1928. 

Upravni svet. 

5 4 9 Vabilo na redni občni zbor,. 
ki ga bo imela 

Elektrarna Škof j a Loka in okolica, d. d.» 
dne 3 1 . m a r c a 1 9 2 8 . ob pol 12. uri v mestni 

dvorani v Škofji Loki, Glavni trg št. 121. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo predsedništva. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Odobritev bilance in računskega zaključk'a. 
4.) Slučajnosti. 

* * * 
Vsak delničar, ki se hoče udeležiti občnega zbora, 

mora položiti svoje delnice ali bančna potrdila o. de
poniranih delnicah v družbeni pisarni (Škofja Loka, 
Spodnji trg št. 57) v osmih dneh ali vsaj dve uri 
pred občnim zborom. (Pisarna je odprta vsak delav
nik od 8. do 12. in od 14. do 18. ure.) Na podstavi 
tega pologa se izda delničarju legitimacija, ki so 
glasi na ime ter navaja število založenih delnic in 
glasov, pripadajočih nanje. 

V Š k o f j i L o k i , dne 11. marca 1928. 

Predeedništvo. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljnbljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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P o š t n i n a p l a č a n a v gotovini . 

25. V Ljubljani, dne 13. marca 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V i e b i n a i 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
69. Pojasnilo, katere ovce in koze je smatrati za plemenske. 
70. Pojasnilo, katero blago je treba smatrati ob uvoznem 

ocarinjanju za blago v tekočem ali gostotekočem stanju, 
da se uporabljajo nanje odredbe iz pravil o tari. 

71. Pojasnilo glede uvoznega ocarinjanja akumulatorjev, ki 
se uvažajo z avtomobili vred. 

72. Pojasnilo glede ocarinjanja soli bromove kisline, ga
lunov In nikjer imenovanih neorganskih spojin. 

73. Razpis o uvoznem ocarinjanju grašfčnega ploda. 
74. Pojasnilo glede honorarja za opravljanje notarskih izpitov. 
Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 52 z dne 6. marca 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja-z dne 31. de

cembra 1927.: Pomaknjena je iz 2. skupine П. kate
gorijo v 1. skupino П. kategorije Polonica J u v a n , 
članica narodnega gledališča v Ljubljani. 

Odlok ministra za poljedelstvo in vode z dne 
2. februarja 1928.: Postavljen je po razsodbi držav
nega aveta z dne 24. novembra 1927. Anton U r š i č, 
državni veterinar v p,, za veterinarja v 7. skupini 
I. kategorije pri celjskem sreskem poglavarju s se
dežem v St. Juriju, pri čemer se mu priznava za 
pokojnino in določitev stopnje osnovne plače 18 let 
5 mesecev in 4 dnT deželne službe in 2 leti in 3 dni 
državne službe, skupaj torej 20 let 5 mesecev in 
7 dni. (S tem se nadomešča odlok z dne 13. okto
bra 1926.*) 

Odlok ministra za poljedelstvo in vode z dne 3. fe
bruarja 1928.: Postavljen je po službeni potrebi za 
računskega uradnika v 3. skupini Ш. kategorije na 
specialni kmetijski šoli v Mariboru Jožko S o 11 e r, 
računski uradnik v isti skupini isto kategorije na 
srednji kmetijski Soli v Mariboru. 

Odlok ministra za poljedelstvo in vode z dno 3. fe
bruarja 1928.: Postavljen je po službeni potrebi za 
učitelja na specialni kmetijski Soli v Mariboru v 
4. skupini II. kategorije Josip P r i o 1, učitelj v isti 
skupini iste kategorije na srednji kmetijski šoli v 
Mariboru. 

Objava ministrstva za trgovino in industrijo, od
delka za zunanjo trgovino in trgovinsko politiko, z 
dne 29. februarja 1928.: Minister za trgovino in in
dustrijo je ukinil z odlokom z dne 25. februarja 
1928. nastopne privilegirane trgovinske agenture v 
inozemstvu z njih podružnicami vred: v Solunu, Na-
poljn, Trstu, Turinu, Miinchnu, Leipzigu, Frankfurtu 
ob M., Hamburgu, Pragi, Bratislavi, Zürichu, Var-
šavij Algieru, Alexandriji. Buenos AiresDi in New 
York». 

Številka 53 z dne 7. marca 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 7. fe

bruarja 1928.: Pomaknjena je iz 2. skupine Ш. kate
gorije v 1. skupino Ш. kategorije Franica V r h u n c, 
učiteljica v državnem zavodu za slepe v Kočevju. 

Odlok ministra za poljedelstvo in vode z dne 
21. februarja 1928.: Pomaknjen je iz 3. skupine 
П. kategorije v 8. skupino I. kategorije Ivo V o l a -
r i 6, kmetijski referent Čakovskega втега. 

Odlok ministra za poljedelstvo in vode z dne 
24. februarja 1928.: Postavljen je za profesorja na 
specialni kmetijski §oli v Mariboru v 8. skupim 
I. kategorije Ivo Z u p a n i č , suplent na isti Soli v 
9. skupini I. kategorije. 

Številka 54 z dne 8. marca 1928.: 
Odlok ministra za vere z dne 12. januarja! 1928.: 

Josipu S o m r e k u, profesorju bogoslovnice v Ma
riboru v 4. skupini I. kategorije, ki je dovršil dne 

* Uradni list 99 z dne 28. oktobra 1926. 

1. januarja 1928^ 21 let vštevne službe, je nakazana 
z dnem 2. januarja 1928. osnovna plača'8. stopnje 
iste skupine in kategorije. 

Odlok ministra za vere z dne 1. februarja 1928.: 
Odlok ministra za vere z dne 25. oktobra 1926., s 
katerim se je drju. Vinku M o č n i k u , profesorju 
bogoslovnice v Mariboru, takrat v 8. skupini I. kate
gorije, naknadno vštevši župnijsko službo, odredila 
osnovna plača 4. stopnje z dnem 15. oktobra 1924, 
je po razsodbi državnega sveta razveljavljen. Drju. 
Vinku Močniku je izplačevati omenjeno osnovno 
plačo od dne 25. septembra 1926., ko je prispela v 
ministrstvo za vere njegova prošnja za vštetev žup
nijske službe. 

Številka 56 z dne 10. marca 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. fe

bruarja 1928.: Odlikovan je z redom sv. Save 
Ш. vrste dr. Vjekoslav S p i n б i ć v Kaetvu. 

Odloka ministra za poljedelstvo in vode z, dne 
29. fobruarja 1928.: Premeščena sta po službeni po
trebi: Ciril J e g l i č , profesor v 8. skupini L kate
gorije na nižji kmetijski šoli na Grmu v Novem 
mestu, na srednjo kmetijsko šolo v Mariboru; Fer
dinand V o n č i n a, profesor v 8. skupini I. katego
rije na srednji kmetijski šoli v Mariboru, na nižjo 
kmetijsko šolo na Grmu v Novem mestu. 

Odlok ministra pravde z dne 25. februarja 1928.: 
Potrjen je za stalnega v 9. skupini I. kategorije 
Ferdo M e r š o 1, pravni praktikant pri okrožnem so
dišču v Novem mestu, ter pomaknjen v 8. skupino 
I. kategorije. 

Objave generalne, direkcije davkov: Plačevanja 
takse iz tar. post. 1. taksne tarife so oproščeni za 
vse vloge in prošnje, ki jih pošiljajo državnim ob-
lastvom, razen v civilnih pravdah: 1.) «Koruševačka 
omladina» v Kruševcu; 2.) «Klub pećske omladine 
,Njegoš' v Peći; 8.) «Udruženje prijatelja umetnosti 
.Cvijeta Zuzorić'» v Beogradu; 4.) «Društvo za raz
iskovanje jam» v Ljubljani; 5.) «Zagrebačko ribarsko 
društvo» v Zagrebu; 6.) «Udruženje geometara kra
ljevine Srba, Hrvata i Slovenaca»; 7.) «Udruženje 
studenata mašinske elektrotehnike» v Beogradu; 
8.) «Savez ruskih književnika i novinara» v Beogradu; 
9.) «Centralni odbor za podiranje spomenika kralju 
Tomislavu» v Zagrebu. 

Uredbe osrednje vlade. 
6 9 . 

Pojasnilo, katere ovce in koze je smatrati 
za plemenske.* 

Na podstavi člena 23. v predlogu zakona o obči 
carinski tarifi in pojasnila, M sem ga prejel od mini
strstva za poljedelstvo in vode, sem odloči] po za
slišanju carinskega sveta: 

* «Službene Novine kraljevine . Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 7. marca 1928., š t 53/XTV. 

Za plemenske ovce in koze, ki so, če se izvažajo 
v času od dne 1. januarja do dne 1. maja, obreme
njene z izvozno carino po 20 zlatih dinarjev, je sma
trati vse ovce> koze, ovne in kozle, starejše od dveh 
let in sposobne za plemenjenje. 

Potemtakem teh živali, mlajših od dveh let, ka
kor tudi skopljenih ovnov in kozlov in ovac, zvanih 
«jalovice», ni smatrati za plemenske živali in zato 
jih ob izvozu ni obremenjati z izvozno carino. 

Leta starosti kakor tudi to, da je žival nesposob
na za plemenjenje, t. j . da je jalovica ali skopljenec, 
ugotavlja obmejni veterinar, ki mora potrditi tako 
ugotovljeno stanje na dotičnem izvoznem dokumentu 
s svojim podpisom in pečatom. 

Carinarnice naj se odslej ravnajo po tem pojas
nilu. 

V B e o g r a d u , dne 28. februarja 1928.; 
C. br. 7810. 

Minister za finance: 
dr. B. Marković s-r. 

Vi 

70. 
Pojasnilo, katero blago je treba smatrati 
ob uvoznem ocarinjanja za blago v teko
čem ali gostotekočem stanja, da se upo
rabljajo nanje odredbe iz pravil o tari.* 

Ker tolšče, olja, bitumeni, gostotekoče blago m 
tekočine pod vplivom temperature menjajo evoje 
agregatno stanje — prehajajo v tekočino ali v gosto
tekoče blago, odnosno tekočine in gostotekoče blago 
zmrznejo ali se močno zgoste, da se ne dado pre
takati — se transportirajo jako pogostoma v poso
dah ali prevoznih sredstvih, pri katerih je kapljanje 
nemogoče ali vsaj zmanjšano na najnižjo mero, tako 
n. pr. v cisternah, sodih, konvah, steklenicah, me
hovih itd. 

Ta način vkladanja provzroča, če se je pod vpli
vom temperature izpremenrlo agregatno stanje ome
njenega blaga, ob ocarinjanju dvom, ali gre za teko
čine ali za gostotekoče blago, ki je treba uporabljati 
nanje ob ocarinjanju predpise devetega odstavka 
člena 7. v predlogu zakona o obči carinski tarifi. 

Da se odpravi v tem pogledu vsak dvom, dajem 
na podstavi člena 23. v predlogu zakona o obči ca
rinski tarifi po zaslišanju carinskega sveta to-le po
jasnilo: 

Za tekočine ali za gostotekoče blago se smatrajo 
vsa telesa, ki se proizvajajo kot tekočine ali kot 
gostotekoče blago in se z njimi tudi trguje kot e 
takimi, ter se dado zbog tega pri temperaturi +10° C 
ali + 12° R pretakati iz posode v posodo, foòdisi 
hitreje, bodisi počasneje, kakršna je pač stopnja njih 
gostote. 

Će pa je omenjeno blago zaradi temperature fe-
premenilo stanje, v katerem se proizvajam v katerem 
se trguje z njim, se ugotovi njegovo dejansko agre
gatno stanje s preizkusom pri temperaturi -f-15* G 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 7. marca 1928., št. 5S/X2V. 
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ali 4-12° R: če preide blago, ki ni tekoče ali gosto- j Potemtakem se smejo opraščati po pripombi k 
tekoče, pri tej temperaturi v tekoče ali v gosto- j tar. št. 207. samo oni galuni, ki imajo v sestavi poleg 
tekoče stanje z lastnostjo, da se dà pretočiti iz po- j ene kovine kot drugo kovino hrom. Oni galuni, ki 
sode v posodo, je to blago tekočina -ali gostotekoče ' nimajo hroma, kakor n. pr. kalijevo-aluminijev sul 
blago, na katero je treba ob ocarinitvi uporabiti od
redbo devetega odstavka člena 7. v predlogu zakona 
o obči carinski tarifi; če pa se blago, ki je tekoče 
ali gostotekoče, pri tej temperaturi toliko zgosti, da 
se ne da pretočiti iz posode v posodo, to ni tekoču 
aJi gostotekoče blago in nanje tudi ni uporabiti od
redbe devetega odstavka člena 7. 

Za preizkus: mora vzeti carinarnica predpisno 
ozuamenovane ogledke v brezbarvnih steklenicah 
ali topilnikih po najmanj 100 gramov iz vsakega 
petega tovorka ali pa po en ogledek, če gre samo 
za pet tovorkov ali manj, ter jih poslati v preizkus 
pristojnim carinsko-kemijskim laboratorijem. 

Preizkušanje v carinsko-kemijskih laboratorijih 
se vrši tako-le: 

50 gramov dotičnega blaga se dene v čažo in na 
sredo se vtakne toplomer. Po potrebi se potopi čaša 
v hladnejšo ali toplejšo vodo, da dobi telo v čaši 
temperaturo +15° C. Ko se doseže ta temperatura, 
se poizkusi, ali je postalo preizkušeno blago toliko 
tekoče, da se da pretočiti v drugo posodo. Ce se 
pri -J-150 C ne da pretočiti, je t r d n o ; če pa se pri 
+15° C omehča in se toliko raztopi, da se da pre
točiti v drugo posodo, je t e k o č e ali g o s t o 
t e k o č e . 

V B e o g r a d u , dne 28. februarja 1928.; 
C. br. 7820. 

Minister za finance: 
dr. B. Marković s. r. 

71. 
Pojasnilo glede uvoznega ocarinjanja 
akumulatorjev, ki se uvažajo z avtomobili 

vred.* 
Zaradi pravilnega ocarinjanja akumulatorjev, ki 

se uvažajo z avtomobili vred, dajem carinarnicam 
na podstavi člena 23. v predlogu zakona o obči ca
rinski tarifi po zaslišanju carinskega sveta to-le po
jasnilo: 

Akumulatorji, ki se uvažajo z avtomobili vred 
ter so montirani na njih zaradi njih razsvetljave, se 
ocarinjajo skupaj z avtomobili po tar. št. 675. uvozne 
tarife v pTedlogu zakona o obči carinski tarifi. Aku
mulatorji, ki se uvažajo z avtomobili vred. a ne slu
žijo za razsvetljavo avtomobilov, ampak za rezervo, 
se ocarinjajo v zmislu razpisa C. br. 24.158/27 po 
tar. št. 664.. točki 2.), ali pa po tar. št. 667., točki 4.), 
uvozne tarife v predlogu zakona o obči carinski 
tarifi. 

«S. tem se dopolnjuje razpis C. br. 18.579/27.** 
\r B e o g r a d u , dne 28. februarja 1928.; 

C. br. 7821. „ . . t .. 
Minister za finance: 
dr. B. Marković s. r. 

fat, amonijevo-železov sulfat, natrijevo-aluminijev 
sulfat itd., se po pripombi k tar. št. 207. ne smejo 
opraščati carine. 

3.) Po tar. št. 222. v predlogu zakona o obči ca
rinski tarifi se ocarinjajo izmed neorganskih spojin 
one. ki se ne ocarinjajo po tar. št. 206. ali po tax. 
št. 207. v predlogu zakona o obči carinski tarifi. 
Poleg tega je treba paziti na to, da se ocarinjajo te 
spojine po taT. št. 222., dokler ni v njih sestavi 
organskih primesi, ker se ocarinjajo v tem primeru 
po tar. št. 235. v predlogu zakona o obči carinski 
tarifi. 

Carinarnice naj pošljejo, kadarkoli se prijavi za 
uvoz blago iz gorenjih tarifnih številk, predpisno 
oznamenovane ogledke najbližjemu carinsko-kemij-
skemu laboratoriju ter naj postopajo nadalje po pre
jetem izvestju. Blagovni ogledki se morajo jemati: 
en ogledek, če gre za enega do pet tovorkov, po 
en ogledek iz vsakega petega tovorka. če gre za 
več nego pet tovorkov. Vsak ogledek mora tehtati 
najmanj 50 gramov. Kemijskim laboratorijem se na
roča, naj obračajo na preiskovanje poslanih ogled-
kov največjo pozornost. 

V B e o g r a d u , dne 2. marca 1928.; C.br.8221. 

Minister za finance: 
dr. B. Marković s. r. 

7 3 . 
Razpis o uvoznem ocarinjanju graSičnega 

puraa. Л.И&ЈК-ЈЖ1?-

(Izprememba v komentarja carinske tarife.) * 

Zaradi pravilnega ocarinjanja rastlin in semen za 
živalsko krmo odrejam na podstavi člena 23. v pred
logu zakona o obči carinski tarifi po zaslišanju ca
rinskega sveta: 

V komentarju carinske tarife, državni izdaji iz 
leta 1920., natisnjeni v latinici, naj se prečrtajo za 
št. 37. na 38. strani v 1. in 2. vrsti besede: «ili u 
zrnu», ker se ocarinjajo po tej taTifni številki samo 

,л j omenjene rastline, zelene ali posušene, ne pa tudi 
njih plodi. 

Grašični plod se ocarinja po tar. št. 33, točki 6., 
če se uvaža kot seme za setev; če pa izjavi lastnik, 
da ga uvaža kot živalsko krmo, se ocarinja po tar. 
št. 33., točki 4.), kot seme stročnic za živalsko krmo. 
Tako v prvem kakor tudi v drugem primeru se mo
rajo carinarnice strogo ravnati po razpisu C. br. 
16.770/27. 

V B e.o g r a d u, dne 2. marca 1928.; C. br. 8222. 
Minister za finance: 
dr. B. Marković s. r. 

I 

Razglasi osrednje vlade. 

Razglas o izplačevanju trinajstega ku
pona 7°/0nega investicijskega posojila 

iz leta 1921.* 
Gospod minister za finance je dal generalni di

rekciji državnih dolgov na razpolago pri Narodni 
banki v Beogradu vsoto 17,361.750 Din za izplačilo 
trinajstega kupona 7%nega investicijskega posojila, 
ki mu je izplačilni rok dne 15. татса 1928. 

Kupon izplačujejo: 
1.) vse finančne delegacije; 
2.) oblastna finančna direkcija v Novem Sadu; 
3.) vse okrožne in areske finančne uprave, vsa 

finančna ravnateljstva in vsi davčni uradi; 
4.) poštna hranilnica v Beogradu in njeno po

družnice v Zagrebu, Ljubljani in Sarajevu s pod
rejenimi poštnimi uradi; 

5.) vsi posebe pooblaščeni denarni zavodi; 
6.) generalna direkcija državnih dolgov v Beo

gradu. 
Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 

dne 29. februarja 1928.; D. br. 5266. 

7 2 . 
Pojasnilo glede ocarinjanja soli bromove 
kisline, galunov in nikjer imenovanih ne

organskih spojin.* 
Zaradi pravilnega ocarinjanja soli bromove ki

sline iz tar. št. 206., galunov iz tar.. št. 207. in ne
organskih spojin, kolikor niso nikjer imenovane, iz 
tar. št. 222. v predlogu zakona o obči carinski tarifi 
dajem carinarnicam na podstavi člena 23. v predlogu 
zakona o obči carinski tarifi po zaslišanju carin
skega sveta to-le pojasnilo: 

1.) Kot soli hromove kisline — hromati — po 
tar. št. 206. v predlogu zakona o obči carinski tarifi 
se ocarinjajo ono soli, ki imajo v sestavi poleg ko
vine tudi ostanek hromove kisline. Najbolj znane soli 
hromove kisline — hromati — so: natrijev in kalijev 
hromat in natrijev in kalijev bihromat. 

Po pripombi k tar. št. 206. se smejo potemtakem 
oprostiti samo take soli, ki imajo poleg kovine v 
sestavi tudi ostanek hromove Meline. 

2.) Kot galuni — dvojni sulfati — iz tar. št. 207. 
v predlogu zakona o obči carinski tarifi se ocari
njajo ono soli, ki imajo v sestavi vedno po dve ko
vini (aluminij, hrom, baker, železo, kalij, natrij ali 
amonij) in ostanek žveplove kisline. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 7. marca 1928., št. 53/XTV. 

** Uradni list z dne 21. maja 1927., št. 238/56. 

7 4 . 
Pojasnilo glede honorarja za opravljanje 

notarskih izpitov.* 
Na zahtevo gospoda ministra pravde št. 80.507/27 

z den dO. januarja 1928., da se izdaj posebno pojas
nilo o tem, kolik je honorar za opravljanje notarskih 
izpitov, ker ti niso izrecno omenjeni v pravilniku 
D. R. br. 72.100 z dne 4. junija 1927.,** je izdal go
spod minister za finance na podstavi člena 309. fi
nančnega zakona za proračunsko leto 1927./1928. z 
odlokom D. R. br. 5719 z dne 21. februarja 1928. 
to-le pojasnilo: 

«Ker so notarski izpiti bistveno enaki odvetni
škim, je treba uporabljati glede honorarja tudi na 
notarske izpite člen 3. pravilnika D. R. br. 72.100 z 
dne 4. junija 1927., čigar predpis velja za odvetniški 
izpit. 

To pojasnilo, razglašeno v ,Službenih Novinah',.je 
smatrati za dopolnitev pravilnika D. R. br. 72.100/27.» 

Iz pisarne generalne direkcije državnega računo
vodstva v Beogradu; 

D. R. br. 5719/28. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 7. marca 1928., št. 53/XTV. 

** Uradni list z dne 21. junija 1927., št. 289/67. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Ne П 34/28—3. Ì-1 

Prvi edikt. 
Na podstavi člena 49. zakona z dne 30. novem

bra 1925. o proračunskih dvanajstinah za mesece de
cembra 1925., januar, februar in marec 1926., «Služ
bene Novine» z dne 1. decembra 1925., št. 276/LXXI, 
Uradni list z dne 23. decembra 1925., št. 380/113, in 
uredbe ministrstva pravde z dne 2. maja 1927., 
št. 5503/26, «Službene Novine» z dne 12. maja 1927., 
št. 126/XXVH, Uradni list z dne 21. maja 1927., 
št. 232/56, se določa dan 

1. a p r i l a 1928. , 
ko naj se začne ravnati z osnutkom nove zemljiške 
knjige za davčno občino Bakovce v sodnem okraju 
Murski Soboti tako kakor z novo zemljiško knjigo; 
obenem so uvaja postopanje po zakonu z dne 25. ju
lija 1871., št. 96 drž. zak., da se knjiga popravi. Od 
tega dne je samo z vpisom v novo zemljiško knjigo 
moči nove lastninske zastavne in druge zemljiško
knjižne pravice na nepremičnine, vpisane v zem
ljiško knjigo, pridobivati, utesnjevati, prenašati na 
druge ali razveljavljati. 

Pozivajo se, naj priglase svoje zahteve 
n a j k e s n e j e d o v š t e t e g a d n e 1. j u l i j a 

1929. : 
a) vsi oni, ki zahtevajo na podstavi pravice, pri

dobljene pred začetnim dnem nove zemljiške knjige, 
da bi se v njej izpremenili vpisi, Id se tičejo lastnin
skih ali posestnih razmer, bodisi da se izvede ta iz
prememba z odpisom, pripisom ali prepisom, bodisi 
da se popravi oznamenilo nepremičnin ali sestava 
zemljiškoknjižnih teles ali kakorkoli drugače; 

b) vsi oni, ki so si pridobili že pred začetnim 
dnem nove zemljiške knjige do nepremičnin, v njej 
vpisanih, ali do njih delov zastavne služnostne ali 
druge pravice, sposobne za knjižni vpis, če bi bilo 
treba te pravice • tako • vpisati, kakor da spadajo k 
starim bremenom, in če niso bile v novo zemljiško 
knjigo vpisane že ob njeni napravi. 

Priglasitvene dolžnosti v ničemer ne izpreminja 
to, da je pravica, ki jo je treba priglasiti, očitna iz 
javne knjige, ki se jemlje iz rabe, ali iz sodne re
šitve, ali da teče pri sodišču prošnja strank, ki se 
tiče te1 pravice. 

Kdor zamudi zgoraj navedeni rok, izgubi pravico, 
uveljavljati zahtevo, ki bi jo bilo treba priglasiti 
proti tistim, ki si pridobe zemljiškoknjižne pravice v 
dobri veri na podstavi onih vpisov, ki so že v novi 
zemljiški knjigi in se ne izpodbijajo. 

Ce se ediktni rok zamudi, postavitev v prejšnji 
stan ni dopustna, tudi se omenjeni rok posameznim 
strankam ne sme podaljšati. 

Priglasitve je treba podati okrajnemu sodišču v 
Murski Soboti; pri istem okrajnem sodišču je nova 
zemljiška knjiga vsakomur na vpogled. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, oddelek II., 
dne 7. marca 1928. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 10. marca 1928., št. 56. 
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S 8/3S—5. 560 
Konkurzni oklic. 

Razglasitev konkurza o z a p u š č i n i N e ž e 
T a v č a r j e v e , posestnice v Poljanah nad Škof jo 
Loko št. 26. 

Konkurzni komisar: dr. Milko Kranjc, predstoj
nik okrajnega sodišča v Škofji LokL 

Upravnik mase: Stevo Šink, notar v Škofji Loki. 
Pirvi zb/>r upnikov pri okrajnem sodišču v Škofji 

Loki dne 17. m a r c a 1 9 2 8. ob devetih. Oglasit-
veni rok do dne 3 0. a p r i l a 1 9 2 8 . Ugotovitveni 
narok pri imenovanem sodišču dne 19. m a j a 
19 28. ob devetih. 

Deželno sodišče 
dne 

v Ljubljani, oddelek III., 
5. marca 1928. 

O la 21/28—1. 360 
Oklic 

Tu toži John Arh, zasebnik v Ameriki, Whitney 
Box 162 West-Moreland Co., Pa., U.S.A., Janeza 
Š t e f a n i č a , posestnika na Stojanskem vrhu št. 2. 
sedaj nokje v Ameriki, zaradi 170 ameriških dolarjev. 

Prvi narok se določa na dan 
11. a p r i l a 1 9 2 8 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 58 (prvo 
nadstropje). 

Ker je sedanje bivališče .Janeza Štefaniča nezna-
' no, se mu postavlja za skrbnika Janez Štefanič, po
sestnik v Brvi št. 13, pošta Sv. Križ pri Kostanjevici. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek I. a, 
dne 7. februarja 1928. 

Ormožu št. V1II/334, glaseča se na ime: Josip Kralj 
v Radomerščaku in na znesek 1531 Din 25 p. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h , ker bi se 
sicer po tem roku izreklo, da je hranilna knjižica 
brez moči. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 3. marca 1928. 

561 € III 2168/28—3 

Oklic. 
Miha Danko, župan in posestnik v Vukovskem 

je vložil zoper Josipa S o n č a r j a , gostilni-dolu, 
carja v Mariboru, Kopališka ulica, sedaj neznanega 
bivališča, tožbo zaradi 1750 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
29. m a r c a 1 9 2 8 . 

ob pol dvanajstih pri tem sodišču v sobi št. 14. 
Kor je bivališče Josipa Senčarja neznano, se mu 

postavlja za skrbnika dr. Miroslav Dev, pravni prak
tikant pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 5. marca 1928. 

Ne I 853/28—4. 450 3—3 
Amortizacija* 

Na prošnjo Ane P r a h o v e , posestnice na Go
renjih Skopicah š t 1, se uvaja postopanje za amorti
zacijo nastopne vložne knjižice, ki jo je prosilka 
baje izgubila: Vložna knjižica Hranilnice in posojil
nice v Cerkljah, registrirane zadruge z omejeno za
vezo, št. 866 v imenski vrednosti dne 1. januarja 
1928. 526 Din 30 p. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice do navedene knjižice v š e s t i h m e s e c i h 
od današnjega dne, ker bi se sicer po tem roku iz
reklo, da je vložna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Krškem, oddelek L, 
dne 22. februarja 1928. 

Ne I 26/28—2. 501 
Amortizacija. 

Na prošnjo Angele B e s g e t h o v e, zasebnice v 
Ormožu, se uvaja postopanje za amortizacijo nastop
ne vložne knjižice, ki jo je prosilka baje izgubila: 
Vložna knjižica Okrajne posojilnice v Ormožu 
št. 5818 na ime: Gerda Strasser s stanjem- 1822 Din 
49 p. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne 
28. februarja 1928., ker bi se sicer po tem roku iz
reklo, da je vložna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ormožu, oddelek I , 
dne 23. februarja 1928. 

E 36/28. 

Letnik X. 
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Dražbeni oklic. 
Dne 23. a p r i l a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi š t 4 dražba polovice ne
premičnine: zemljiška knjiga Trbanje, vL š t 9. 

Cenilna vrednost: 120.876 Din 55 p; vrednost pri-
teklin: 8490 Din; najmanjši ponudek: 86.244 Din 
36 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za-
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek IL, 
dne 2. marca 1928V 

E 1454/27—7. 537 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. a p r i la 19 2 8. ob devetih bo pri, pod

pisanem sodišču v sobi š t 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Bokreča, 3/бШк vL š t 9 (hiša št. 28 
z gospodarskim poslopjem, njive, gozdi, travniki, 
vinograd, vrt). 

Cenilna vrednost: 40.380 Din; najmanjši ponu
dek: 26.920 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 6. marca 1928. 

E 26/28—7. 538 

Dražbeni oklic 
Dne 2 5. a p r i l a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod-

-10. 460 

Cb 2/28—1. 562 
Oklic. 

Jožef KocjanČič, posestnik v Grabčah št. 2, pošta 
Gorje, je vložil zoper d e d i č e p o M i h a e l u Z a 
l o k a r j ù iz Grabč št. 2, neznanega bivališča, tožbo 
zaradi priznanja lastnine. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
14. a p r i l a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 26. 
Ker-je bivališče toženih dedičev neznano, se jim 

postavlja za skrbnika Jožef Zaje, župan v Gorjah. 
Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek ÌL, 

due 7. marca 1928. 

T V 4/28—2. • 570 

Uvedba postopanja, da se proglasi 
za mrtvega Janez Drofenik. 

Janez D r o f e n i k, rojen dne 25. februarja 1871., 
posestnik v Zgornji Kostrivnici št. 14, srez Šmarje 
pri Jelšah, pristojen v Kostrivnico, je odšel leta 
1903. v Ameriko in ni več pisal od leta 1909. Po
greša se torej že več nego 10 let. 

Ker je potemtakem smatrati, da nastopi zakonita 
domneva smrti po § 24., št. 1, o. d. z., se uvaja na 
prošnjo njegove žene, Marije Drofenikove, v Kostriv
nici postopanje, da se proglasi pogrešanec za mrt
vega ter se izdaja vsakomur poziv, naj o njem po
roča sodišču. 

Janez Drofenik se pozivlje, naj se zglasi pri pod
pisanem sodišču ali da drugače vest o sebi. 

Po 1. aprilu 1929. bo sodišče na vnovično prošnjo 
odločilo o proglasitvi za mrtvega. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek I., 
dne 3. februarja 1928. 

E 2418/27-
Dražbeni oklic 

Dne 17. a p r i l a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi è{. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Župečjo vas, 

pisanem sodišču v sobi št. 7 dražba nepremičnin: Meelne šestine vi. št. 10 z */.eino vi. št. 71 iste 
! zemljiška knjiga Mozirje, vi. št. 217. I davčne občine, .in zemljiška knjiga za davčno občino 

Cenilna vrednost: 100.000 Din; najmanjši ponu- Podlož, ideelne 'Sestine vi. «t 300. 
dek- 50 000 Din Cenilna vrednost: 3864 Din 51 p; najmanjši- po-

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri nudek: 3500 Din. 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za-1 . Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pn 
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati : sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za-
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal | četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
v dobri veri. glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
dne 7. татса 1928. 

453 

T 23/38—4. 571 

Amortizacija. 
Na prošnjo Josipa K r a l j a , mlinarskega pomoč

nika v Radomerščaku, se uvaja postopanje za amor
tizacijo nastopne hranilne knjižice, ki jo je prosilec 
baje îzgubil: Hranilna knjižica Mestne hranilnice v 

E 10/28—8. 
Dražbeni oklic. 

Dne 16. a p r i l a 19-2 8: ob pol desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin. 
zemljiška knjiga Županje njive. vi. št. 94. 

Cenilna vrednost: 20.760 Din; najmanjši ponu
dek: 10.996 Din 60 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 
dne 15. februarja 1928. 

E 562/27. 459 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 6. a p r i 1 a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Veliki Kamen, vi. št. 39. in 40. 

Cenilna vrednost: 67.436 Din 90 p; najmanjši po
nudek: 44.958 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 28. februarja 1928. 

dobri veri. 
Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 

nabit na uradni deski tega sodišča. 
Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 

dne 20. februarja 1928. 

E 373/27—7. 464 

Dražbeni oklic 
Dne 2 7. a p r i l a 1 9 2 8 . ob četrt na deset bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepre
mičnin: zemljiška knjiga Tržič, vi. št. 61 in 463, in 
zemljiška knjiga Križe, vi. št. 136. 

Cenilna vrednost: 583.980 Din; vrednost prite-
kl-in: 13.930 Din; najmanjši ponudek: 803.615 Din. 

Pravice, Id ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, M je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Tržiču, 
dne 20. februarja 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblaste*, 
St. 257. " 614 3—3 

Razglas o drugi nstni licitaciji za dobavo 
gramoza za Zagrebško in KarlovSko dr

žavno cesto. 
Druga javna ustna licitacija za dobavo gramoza 

za proge od km 42 do km 46, od km 50 do km 56 
in od km 92 do km 95 Zagrebške državne coste 
kakor tudi za vse proge Karlovške državne ceste ea 

.;*& л -.isfeï - ^ • ' 
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bo vršila dne 2 9. m a r c a 1 9 2 8 . pri podpisani 
gradbeni sekciji. 

Obširnejši razglas o tej licitaciji glej v Uradnem 
listu 22 z dne 6. marca 1928. 

Gradbena sekcija v Novem mestu, 
dne 3. marca 1928. 

Št. 1928/П. 556 2—2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava aparatov, steklenine in 

kemikalij za kemijski laboratorij. 
Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najtesneje do dne 2 3 e g a 

m a r c a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 3. marca 1928. 

št. 1976Д1. 555 2—2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava raznega orodja za električno 

in mehanično delavnico. 
Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 8 e g a 

m a r c a 1 9 2 8 . ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 5. marca 1928. 

Št, 2Ш/П. 568 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 80 m3 smrekovih plohov. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 8 e g a 

m a r c a 1 9 2 8 . ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 9. marca 1928. 

Š t 2103/П. 569 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava elektromotorja. 
Več pri podpisani direkciji 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 

3. a p r i l a 1 9 2 8 . ob enajstih. 
Direkcija državnega radnika v Velenju, 

dne 9. marca 1928. 

Št. 3276. 565 3—1 
Razglas. 

Na podstavi § 2. kranjskega vodopravnega za
kona z dne 15. maja 1872., dež. zak. š t 16, prepove
dujem vsako nadaljnjo pridobivanje milke, peska in 
gramoza ob mostovnih kompleksih na Savi od Tacna 
do Sv. Jakoba, in sicer pri tacenskem mostu na 
kompleksu do konca Tacna, pri črnuških mostovih 
od izliva Gameljščice do 300 m pod železniškim mo
stom in pri Sv. Jakobu do 1200 m nad mostom, t. j . 
vštric do sredine Obrij. Na ostali savski progi med 
Tacnom in Sv. Jakobom je do preklica dovoljeno, 
pridobivati milko, pesek in gramoz. 

Prepovedani okoliši so označeni s tablicami na 
vidnem mestu. 

Prestopke te prepovedi bom kaznoval kar naj
strože po § 11. cesarske naredbe z dne 20. aprila 
1854., drž. zak. št. 96, z globo do 1000 Din ali z 
zaporom do 14 dni. 

V L j u b l j a n i , dne 2. marca 1928. 
Sreski poglavar za Ljubljansko okolico: 

dr. Ferjančič s. r. 

Razne objave. 
567 

Mag. št. 9313/28/ref. X. 569 

Razglas. 
Po § 53. občinskega reda za deželno stolno mesto 

Ljubljano naznanja podpisani mestni magistrat, da 
so računski sklepi mestne občine za leta 1925., 1926. 
in 1927., in sicer: 

mestnega zaklada, 
zaklada meščanske imovine, 
meetne pehotne vojaščnice, 
mestne klavnice, 
mestnega vodovoda, 
amortizačnega zaklada mestnega loterijskega po

sojila, 
mestne elektrarne, 
mestne plinarne, 
mestnega pogrebnega zavoda, 
meetne zastavljalnice, 
mestne priprege, 
meetne trošarine in 
ustanovnega zaklada 

dogotovljeni ter so razgrnjeni občanom štirinajst dni, 
t j . od dne 9. do dne 23. marca 1928., v prostorih 
mestnega knjigovodstva na vpogled. 

O ugovorih, ki bi bui glede računskih sklepov 
pravočasno prijavljeni, bo razsojal občinski svet. 

Mestai magistrat ljubljanski, 
dne 9. marca 1928. 

Št. 1915. 563 

Razglas. 
Lovišče mestne občine Laškega se bo oddajalo 

dne 12. a p r i l a 1 9 2 8. v pisarni sreskega pogla
varja v Laškem (soba št. 2) na javni dražbi v zakup 
za dobo šestih let. 

Pogoji so razvidni med uradnimi urami v pisarni 
sreskega poglavarja v Laškem. 

V L a š k e m , dne 10.marca 1928. 
Za ereskega poglavarja v Laškem: Maršlč s. r. 

Opr. št. .294/2—1928. 

Razglas o ponovni licitaciji. 
Ker prva.oiertna licitacija, razglašena v Uradnem 

listu 15 z dne 17. februarja 1928., ni uspela, razpisuje 
okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani 
ponovno ofertno licitacijo za sukcesivno dobavo 600 
kartonov obvezilnega materiala za porode. 

Licitacija se bo vršila dne 3 0. m a r c a 1 9 2 8. 
ob desetih pri podpisanem uradu v sobi št. 200. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 100 Din, se 
mora izročiti v zaprtem in zapečatenem zavitku, ki 
mora imeti napis: «Ponudba po opr. št. 294/2-1928.», 
do dne 30. marca 1928. do. 10. ure pri podpisanem 
uradu v sobi št. 205 med uradnimi urami (od 8. do 
14. ure). 

Ponudba se mora vložiti na posebni tiskovini, ki 
se dobiva s splošnimi in podrobnimi pogoji vred za 
10 Din pri podpisanem uradu v sobi št. 233 med 
uradnimi urami. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani 

(Miklošičeva cesta št. 20), 
dne 9. marca 1928. 

pismeno izjavo, da so jim licitacijski pogoji znanj in 
da pristajajo, dražiti po njih. 

Ponudniki morajo ostati v besedi, dokler ponud
be enega izmed njih dokončno ne sprejme kom
petentno oblastvo. 

Komur ostanejo dela, mora zgoraj navedeno jam
čevino takoj pO obvestilu o sprejeti ponudbi zvišati 
na 10 % izlicitirane vsote. 

Potrebna pojasnila in pogoje dobivajo interesenti 
v prostorih Vodne zadruge v dneh 19., 22. m 24. «ar
ca 1928. med dopoldanskimi uradnimi urami kakor 
tudi na dan dražbe pred njenim začetkom. 

Vodna zadruga v Dolnji Lendavi, 
dne 9. marca 1928. 

St. 48/28. 572 3—1 
Razglas o licitaciji. 

Po odloku gospoda velikega župana mariborske 
oblasti z dne 5. marca 1928., H.br. 260/2, razpisuje 
Vodna zadruga v Dolnji Lendavi na podstavi čle
nov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu z 
dne 6. marca 192L in njegovih izprememb in dopol
nitev v «Službenih Novinah» št. 148 z dne 7. julija 
1922., kakor tudi pravilnika z dne 18. novembra 
1921. in njegovih izprememb in dopolnitev z dne 
22. maja 1922. j a v n o u s t n o o f e r t n o l i c i 
t a c i j o s skrajšanim rokom po členu 89. navede
nega zakona: 

a) za izkop Črnega potoka od km 5*560 do km 
7-100 in za napravo obojestranskih nasipov ondi v 
občini Mali Polani, ob nastopnih bistvenih pogojih: 
izkop bo znašal okoli 5000 m» zemlje in gramoza in 
stroški so proračunjeni največ na 50.000 Din; 

b) za napravo enostranskega nasipa in treh be
tonskih propustov ob Muri na Benici v občini Pete-
šovcih od km 0 do km 0-990 ob nastopnih bistvenih 
pogojih: izkop bo znašal okoli 3170 m8 zemlje in gra
moza in stroški z napravo propustov vred so pro
računjeni največ na 30.000 Din. 

Licitacija se bo vršila dne 2 5. m a r c a 1 9 2 8 . 
ob 9. uri v zadružnih prostorih v Dolnji Lendavi 
h. š t 51. 

Licitacije se sme udeležiti kot ponudnik vsak naš 
državljan, H položi najkesneje do pol devetih na dan 
licitacije pri blagajniku Vodne zadruge (Dolnje Len
davska hranilnica) začasno kavcijo, in sicer: ad a) 
2500 Din, ad b) 1500 Din, odnosno ad a) in ad b) 
4000 Din v gotovini, državnih vrednostnih ali dru
gačnih papirjih s pupilarno varnostjo ali vložni knji
žici katerekoli jugoslovanske hranilnice; ter se o tem 
izkaže komisiji pred začetkom dražbe. 

Nadalje se morajo dražitelji izkazati s potrdilom 
davčnega urada, da so plačali vse davke, in dati 

Vabilo na VII. redni občni zbor delničarjev, 
ki ga bo imela 

d. d. «Salus» v Ljubljani 
v sredo dne 2 8. m a r c a 1 9 2 8. ob pestnajstih v 
dražbeni pisarni v Ljubljani na Aleksandrovi cesti 

š t 10. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta o poslovanj» r letu 

1927. 
2.) Predložitev bilance in računa izgube kx do

bička za leto 1927. 
3.) Poročilo in predlogi nadzorstvenega sveta, 
4.) Odobritev bilance, podelitev absolutorija in 

razdelitev čistega dobička. ^ 
5.) Sklepanje o zvišbi delniške .glavna» od 

750.000 Din na 1,250,000 Din v eni ali dveh etapah 
in s tem zvezana izprememba družbenih pra^fl, »lasti 
§ 6., ki se prilagodi sklenjeni' zvišbi deln!S№ glav
nica ч 

6.) Eventuali j e. 564 
$ $ # 

O p a z k a : Občni zbor je po § 19. družbenih 
pravil sklepčen, če je zastopana po prvem njegovem 
sklicu vsaj četrtina delniške glavnice. Posest desetih 
delnic upravičuje do enega glasu. Za izpremembo 
družbenih pravil je potrebna navzočnost polovice 
delniške glavnice. 

Delnice je treba položiti vsaj do Četrtka dne 
22. marca 1928. pri Ljubljanski kreditni banki v 
Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 10. marca .1928. 
Upravni are*. 

Vabilo na XXVIII. redni občni zbor 
delničarjev 

Ljubljanske kreditne banke 
v Ljubljani» 

ki se bo vršu v soboto dne 1 4. a p r i l a 1 9 2 8 . ob 
petnajstih (ob 3. uri popoldne) v bančni dvorani 
Ljubljanske kreditne banke v Ljubljani, Dunajska 

cesta št. 1, z nastopnim 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Nagovor predsednikov. 
2.) Poročilo upravnega sveta o poslovnem ietu 

1927. in predložitev bilance z dne 31. decembra 1927. 
3.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
4.) Odobritev bilance za leto 1927. in sklepanje 

o predlogu upravnega sveta glede uporabe čistega 
dobička. 

5.) Izpremembe v upravnem svetu in dopolnilna 
volitev v upravni svet. 

6.) Volitev nadzorništva. 
7.) Slučajni predlogi. 566 

* * * 
P r i p o m b a : Po določilih § 13. bančnih pravil 

se smejo udeležiti občnega zbora tisti delničarji, ki 
polože v to svrho pri centrali družbe v Ljubljani, pri 
njenih podružnicah v Brežicah, Celju, Črnomlju» 
Kranju, Mariboru, Metkoviću, Novem mestu, Novem 
Sadu, Ptuju, na Rakeku, v Sarajevu, Slovenjgradeu, 
Srjlitu, Šibeniku, Gorici ali Trstu, odnosno pri Hr-
vatsko-slavonski zemaljski hipotekami banki • Za
grebu, osem dni pred zborovanjem vsaj deset delnic, 
odnosno tisti, ki prejmejo na svojo zahtevo osem 
dni pred zborovanjem vstopnico na ta občni zbor na 
podstavi svojih delnic, shranjenih pri navedenih po
slovalnicah. 

V L j u b l j a n i , dne 5. marca 1928. 
Upravni 9v«t 

Odgovorni urednik: Anton Fnntek v Ljubljani. *-= Tieka in izdaja: Delniška ttokarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Mlrorfav Ambrož» v Ljubljani. 
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P o š t n i n a p l a č a n e v gotovini . 

26. У Ljubljani, dne 15. marca 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

Vsebina: л 

75. Zakon o neposrednjih davkih. „ . - , . , * „ •.« 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. — Razglasi velikega župana mariborske oblasti. - Razglasi sodišč in sodnih oblastev. - Razglasi raznih uradov in oblastev. - Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

75. 
Mi 

Aleksander I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v XXIX. redni seji, ki jo je imela 
dne 7. februarja 1928. v Beogradu, in da smo Mi 

potrdili in potrjujemo 

Zakon 
o neposrednjih davkih,* 

ki se glasi: 
Obče odredbe. 

Ölen 1. 
V kraljevini: Srbov, Hrvatov in Slovencev se 

uvaja neposrednji davek nastopnih oblik: 
1.) na dohodek od zemljišč (zemljarina); 
2.) na dohodek od zgradb (zgradarina,); 
3.) na dohodek od podjetij, obratov in samostal

nih poklicev (pridobnina); 
4.) na rente (rentnina); 
5.) na dobiček podjetij, zavezanih javnemu po

laganju računov (družbeni davek); in 
6.) na dohodek od nesamostojnega dela in po

klica (uslužberiski davek). . 

Člen 2. 

Davčna obveznost jo obča. 
Vse fizične in pravne osebe so zavezane, plače

vati davek tako, kakor določa ta zakon. 
Kralj in prestolonaslednik plačujeta' državni da

vek -od privatne imovine (člen 116. ustave). 
Kdaj in v katerih primerih plačuje davek država, 

je določeno z odredbami tega zakona. • 

Člen 8. 
Oprostitev od davka nastopi samo v onih prime

rih in samo na oni način, kakor je določeno s tem 
zakonom. 

Doslej priznane stvarne in osebne oprostitve od 
neposrednjih davkov, kolikor niso določene s tem 
zakonom, prestanejo veljati. 

Vendar pa veljajo individualno pridobljene, ča
sovno omejene oprostitve, dokler ne poteče njun 
primani rok za ono davčno obliko, ki po tem iär 
konu nadomešča prestalo davčno obliko. 

Začasno oproščeni davek se odmerja in vpisuje 
v celokupni davčni predpis za dotičnega davčnega 
zavezanca in ta, del davka se e pozivom na dotično 
oprostitev obenem odpiše davčnemu zavezancu. 

V vseh primerih, kjer se na podstavi,višine davč
nega predpisa (davčni cenzus) pridobe aH izgube iz-
vestne pravice, se jemlje v ppštev celokupni davčni 
predpis za dotičnega davčnega zavezanca v zmielu 
predhodnega odstavka. 

•* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 8. februarja 1928., št.2&/VIL 

člen 4. 
Če se kdo ле drži rokov, določenih s tem zako

nom ali odrejenih po državnih organih, ki so upra
vičeni za odrejanje po tem zakonu, nastopijo zanj 
posledice, določene s tem zakonom. 

V rok se ne vštevajo dnevi prevoza po pošti. 
Če je poslednji dan roka nedelja ali praznik, ko 
oblastva ne uradujejo, se pođaljša rok do prvega 
prihodnjega delavnika. 

Če se rok prekorači največ za 15 dni, nima pre
koračitev zakonskih posledic, alto se obenem s pred
loženim predmetom opraviči s posebno tehtnimi raz
logi. Vendar pa se odredbe tega in predhodnega 
odstavka ne smejo uporabljati na roke za vplačilo 
davka. 

Dokler teče rok, smejo zaprositi davčni zave
zanci v posebno tehtnih primerih oblastvo, pristojno 
za reševanje predmeta., da se jim rok podaljšaj. V 
tem primeru se prekine rok do onega dne, ko se 
izroči, rešitev vložene prošnje. 

Podaljšati se ne smejo roki glede kaznivih pred
metov po členih 138. do 142., roki za ukorižčanjo 
pravic© do trajne ali začasne oprostitve, roki za 
pritožbe zoper rešitve in odločbe, izdane na podstavi 
svobodne ocene na prošnje, ki1 se ne opirajo nai 
pravico, izvirajočo iz zakonske odredbe, kakor tudi 
ne roki za vlaganje tožb na upravno sodišče in 
državni svet. 

Člen 5. 

Davčni zavezanec v zmislu tega zakona je oni, 
ki je po njem zavezan, plačevati davek. 

Obveznost,- plačevati davek, prenesena s рт^ 
vatnopravnimi pogodbami na koga drugega, ne veže 
davčnih oblastev. 

Člen 6. 
Ko se izračunava skupni davčni predpis v vsaki 

davčni obliki, se ulomki dinarja do 50 par ne jem
ljejo v poštev, preko 50 par pa se zaokrožajo na 
cel prihodnji dinar. 

Ölen 7. 

• Vsi neposrednji davki in pribitki na. meposrednje 
davke, ki so se pobirali doslej po občih ali posebnih 
zakonih, se dne 1. јапиатја 1929. ukinejo; vendar pa 
ta zakon ne poseza v odredbe zakona o davku na 
poslovni promet in o vojnici po zakonu.o ustroju 
vojske in mornarnice. Veljavni zakoni o davkih na 
dohodek od nesamostalnoga dela pa prestanejo ve
ljati, ko stopijo po členu 165. v veljavo odredbe 
tega zakona o davku na dohodek od nesamostalnega 
dela in poklica. 

Člen 8. 

Ukinjajo se vse pravice, pobirati državne nepo-
srednje davke, ki so bile doslej odstopljene pravnim 
ali fizičnim osebam, namesto države, s kakršnimkoli 
imenom ali v kakršnikoli obliki. 

A. Davčne oblike. 
1. Davek na dohodek od zemljišč-

D a v č n a o b v e z n o s t . 

Člen 9. 
Davku na dohodek od zemljišč je zavezano vsako 

zemljišče na ozemlju kraljevine, ki se kmetijeki.uko-
rišca ali se more kmetijski ukorifičati, najsi bi se 

dejanski ne ukoriščalo ali bi se uporabljalo v drug. 
namen, zaradi katerega ni oproščeno s tem za
konom. 

Davčna obveznost nastane dne 1. januarja pri
hodnjega leta, ko se pridobi pogoj davčne zaveza
nosti. 

Davčna obveznost prestane koncem davčnega 
lota, v katerem je davčna zavezanost prestala. 

Vse činjenice, ki vplivajo na nastanek davčne 
zavezanosti, mora davčni zavezanec prijaviti v 60 
dneh od nastale izpremembe; drugače ga zadenejo 
kazenske posledice iz člena 138. tega zakona. 

Ölen lp. 

Davka na dohodek od zemljišč se opraščajo: 
1.) vsa državna zemljišča, ki' se gospodarsko-pri-

dobitno ne ukoriščajo; 
2.) zemljišča tujih držav poleg zgradb poslaništva 

ali konzulata, če velja reciprociteta; 
3.) cerkvišča, dvorišča (okoliši) molilnic in javna 

pokopališča priznanih veroizpovedanj; 
4.) zemljišča, ki služijo neposredno narodno-pro-

svetnim,. kulturnim, z^ravetvenim in dobrodelnim 
namenom, brez namena zaslužka; 

5.) vzorne trtnice in drevesnice države, samo
upravnih teles in gospodarskih družb (zadrug), na^ 
pravljene zaradi pouka, brez namena zaslužka; 

6.) javne ceste in poti, ulice, trgi in javni parki 
države in samoupravnih teles; 

7.) kanali in vodovodne instalacije, ki služijo jav
nim in občekoristnim namenomi; 

8.) nasipi, kanali (prekopi) in njih zatv.ornice, 
obrambni vrbovci in nasadi, jarki in vse drug© na
prave, .potrebne za obrambo, izsuševanje ali narna^ 
kanje, izvedene po predpisih ali zakonih o vodnem 
pravu; 

9.) potoki, reke, jezera, močvare, če ne dajo ni
kakršnega dohodka; 

10.) nerodovitna in kmetijski neporabna zem
ljišča; 

11.) zazidane površine kakor tudi dvorišča (hišni 
okoliši) do 500 kvadratnih metrov, Če se ne oddado 
posebe v najem ali ne uživajo ločeno od zgradbe. V 
tem primeru so zavezana davku na rente. 

Vse te oprostitve prestanejo, čim se taka zem
ljišča ne uporabljajo v namene, Jri jim dajo pravico 
do oprostitve, odnosno čim se osposobijo za kme
tijsko ukoriščanje; v tem primeru nastane davčna 
obveznost dne 1. januarja prihodnjega leta. 

Ta» oprostitev velja tudi za vse pribitke, ki se 
odmerjajo na podstavi neposrednjega davka, 

Člen 11. 
Začasno se opraščajo davka na dohodek od 

zemljišč: 
i.) zemljišča, ki so na dan, ko stopi ta zakon v 

veljajo, kmetijski neporabna,, pa se narede z fored-
nimi stroški za porabna: za dobo 15 tet; 

2.) vinogradi, če se napravijo: 1.) na vinograd
skih tleh z domačo vinsko trto na odobreni podlogi: 
za Stori leta; 2.) na kamenitih ali peščenih tleh z 
domačo vinsko trto na odobreni podlogi: za 10 let; 
8.) na svižu z domačo necepljeno ali cepljeno vinsko 
trto na odobreni podlogi: za 20 let; 

3.) zemljišča, na katerih ee zasade slivniki pre
težno s požeško slivo (bistrica, modra, cepača, ma-
džarka): za šest let, zemljišcltt, na katerih se napra
vijo nova oljičja, pa za 16 let; 

-^ЉлЈаШшиа , J É : 



26. 
4.) zemljišča kolonistov, naseljenih po predpisih 

zakona o agrarni reformi: za pet let od začetka pri
hodnjega leta, ko se je zemljišče kolonistu izročilo, 
kolikor pa ga doslej niso uživali: za pet let od dne, 
ko stopi ta zakon v veljavo. 

Doba oprostitve, priznane kolonistom po dose
danjih predpisih, se podaljšuje, kolikor ni potekla 
do dne, ko stopi ta zakon v veljavo, ali je potekla, 
a ni znašala pet let, do konca petega lota od za
četka prihodnjega leta, ko se je kolonistu zemljišče 
kročilo, odnosno od dne, ko stopi ta zakon v ve
ljavo. 

Davek na zemljišče kolonistov za ostanek leta, 
v katerem se jim je zemljišče odstopilo, se odpiše 
na prošnjo dotičnega kolonista, če vloži prošnjo do 
konca tega leta; 

5.) zemljišča, ki se pogozde po navodilu in pod 
nadzorstvom državnih šumarjev: za 20 let. Če pa se 
zasade gozdi na takih tleh, ki niso prikladna za no
beno drugo kulturo, se sme podaljšati oprostitev 
od davka do 40 let, kolikor je pač težkoč in stro
škov za pogozdovanje. Ta oprostistev se ne nanaša 
na primere, kjer je gozd zasajen na zemljišču, na ka
terem se gozd poseka ali izkrči; 

6.) zemljišča, ki jih store izredne elementarne 
nezgode (zasipi s kamenjem, peskom, naplavino itd.) 
za dlje nego leto dni nesposobna za kmetijstvo: za 
di>t><\ ki jo določi minister'za finance s svojo od
ločbe. 

Člen 12. 

Predpisani osnovni davek se odpiše celoma ali 
deloma po tem, če in kolikor prizadenejo letini škodo 
za več nego četrtino, in sicer: 

a) ogenj, voda, toča, poljske miši, rastlinska uš 
in kobilice, ne glede na površino; 

b) drugi izredni, a neodvratni dogodki, brez last
nikove krivde, če so zadeli dogodki ne samo posa
mezne parcele, ampak cele krajine. 

Natančnejše odredbe za te odpise se predpišejo 
s posebno uredbo (člen 159.). 

Člen 13. 
Na zemljišča, ki so zavezana davku na dohodek, 

ter se jim, ko stopi ta zakon v veljavo, ž izrednimi 
stroški in izrednim delom (regulacijo vodnih tokov, 
zaščito zoper poplavo, izsuševanjem, namakanjem, 
drenažo, kolmacijo, zaščito zoper hudournike in na 
podoben umeten način) rodovitnost izboljša, se pla
čuje davek na dohodek še za 15 let po zvršetku 
del po katastrskem čistem dohodku, ki je obstajil 
do amelioracije. 

Na zemljišča, ki uživajo po dosedanjih zakonih 
te olajšave, se pobira davek na dohodek sorazmerno 
s povečavo katastrskega čistega dohodka po tem 
zakonu. (Glej člen 17.) 

Davčna oprostitev po točki 1.) člena 11., od
nosno davčna olajšava po prvem odstavku tega 
člena, se sme podaljšati, preden prestane ali ko je 
prestala prejeta 151etna oprostitev, odnosno olaj
šava, če je elementarna nezgoda umetne naprave in 
dela poškodovala ali pokvarila brez lastnikove 
krivde ali če preti nevarnost, da bi se utegnila po
škodovati ali pokvariti tako, da jih je treba, ako 
naj se vzdrži rodovitnost zemljišča, s posebnimi no
vimi stroški obnoviti, popraviti, povečati ali raz
širiti. ' Če znašajo ti stroški vsaj četrtino prvotno 
vloženih osnovnih stroškov, se sme podaljšati opro
stitev, odnosno olajšava, še za prihodnjih pet let, če 
znašajo polovico do treh četrtin osnovnih stroškov, 
še za prihodnjih 10 let, če pa presezajo tri četrtine 
stroškov, še za prihodnjih 15 let. 

Ob istih pogojih in v istih mejah se sme dovoliti 
podaljšava oprostitev, odnosno olajšav, tudi ža ona 
zemljišča, ki so začasno iz istega povoda oproščena 
po dosedanjih, zakonih. 

Izpremembe v vrsti obdelovanja ne vplivajo na 
ugotovljeni katastrski čisti dohodek v dobi. dokler 
traja davčna oprostitev, odnosno olajšava. 
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z davkom za ves minuli čas do konca leta, v; kate-
rom se je prošnja vložila. 

Člen 13. 
Davek na dohodek od zemljišč obremenja zem

ljišče. Plačuje ga oni, ki uporablja zemljišče kot 
svoje (posestnik, imetnik), če pa gre za užitek ali 
nasledstveni zakup, uživalec, odnosno nasledstveni 
zakupnik. 

D a v č n a o s n o v a . " 

Člen 14. 
Začasne oprostitve (člen 11.), odnosno olajšave 

(člen 13.), veljajo od dne 1. januarja prihodnjega 
leta po izpolnitvi pogojev, naštetih v členih 11. 
in 13., prestanejo pa veljati obenem s prestankom 
pogojev; v tem primeru nastane davčna obveznost 
dne 1. januarja prihodnjega leta. 

Pravica do oprostitve, odnosno olajšave, se pri
dobi s posebno prošnjo, ki se mora vložiti pri pri
stojnem davčnem oblastvu do konca leta, v katerem 
so nastali pogoji za oprostitev, odnosno olajšavo. Ce 
se ta rok zamudi, ima to za posledico obremenitev 

Člen 16. 
Davek se odmerja po katastrskem čistem do

hodku, izračunjenem po površini, po vrsti obdelo
vanja (kulturi) in kakovosti zemljišča (boniteti). 

Katastrski čisti dohodek je denarna vrednost 
srednjega donosa zemljišča, ki ga je mogoče doseči 
z običajnim gospodarjenjem, po odbitku povprečnega 
zneska rednih gospodarskih stroškov. 

Srednji donos je količina pridelkov in postran
skih užitkov, ki se dosežejo v povprečnem gospodar
skem letu s krajevno običajnim obdelovanjem zem
ljišča na enem hektaru, odnosno oralu površine. 

Za redne gospodarske stroške se smatrajo: stro
ški za vse VTste vprežnih in ročnih gospodarskih 
del za pripravljanje zemljišča (sveta), za setev, žetev, 
pripravljanje, hranjenje in oskrbovanje gospodar
skih pridelkov, stroški za gnojenje, za seme in sa
dike in amortizacijski stroški glavnice, vložene za 
gospodarske zgradbe in inventar, in stroški za zava
rovanje, ki so potrebni, da se doseže s krajevno obi
čajnim obdelovanjem zemljišča srednji donos v do-
tičnem kraju. 

Člen 17. 
Izjemoma se odbijejo poleg rednih stroškov za 

zemljišča, omenjena v členu 11., točki 1.), odnosno 
v členu 13., še posebni stroški za upravo in vzdrže
vanje naprav, če je vpoštevni svet tehnično odrejen 
tako, da je mogoče za vsako vpoštevno parcelo 
točno ugotoviti količnik deleža pri posebnih stroških. 

Posebni stroški so: 8 % glavnice, vložene v na
prave, in povprečni režijski stroški v poslednjih še
stih letih. 

Če se posebni stroški iz kakršnegakoli vzroka ne 
morejo točno ugotoviti, se ugotove z ocenitvijo stro
kovne komisije, ki jo odredita sporazumno minister 
za finance in minister za poljedelstvo in ..vode. Po
sebni stroški, ugotovljeni z ocenitvijo, se odbijejo za 
vse vpoštevne parcele z onim odstotkom, ki izvira 
iz razmerja sumarnega katastrskega čistega dohodka 
vseh parcel proti posebnim stroškom, ugotovljenim 
z ocenitvijo. 

Posebni stroški ne smejo zmanjšati celokupnega 
katastrskega čistega dohodka za več nego za 80 %, 
odnosno pri zemljiščih, ki se jim je rodovitnost iz
boljšala, za več nego za 80 % presežka katastrskega 
čistega dohodka. 

Če pri združbah (zadrugah), ustanovljenih po za
konu o vodnem pravu, vpoštevni svet ni tehnično 
odrejen ali če se združba (zadruga) s pravnoveljav-
nim sklepom svoje skupščine odreče pravici do od
bijanja posebnih stroškov, se oceni katastrski čisti 
dohodek ne glede na te stroške, združba (zadruga) 
pa ima pravico do povračila za oni del osnovnega 
davka, ki ustreza nevštetim posebnim stroškom. 
Povračilo ne sme biti večje nego 80 %K celokupnega 
osnovnega; davka pri zemljiščih, ki' so obdelana 
v Tođovitna, odnosno 80%' presežka osnovnega 
davka pri zemljiščih, ki se jim je rodovitnost iz* 
boljšala. 

Povračilo se vrši trimesečno naprej. 
Znesek povračila določi minister za finance, ko 

je zaslišal mnenje posebne komisije, ki ji je pred
sednik odposlanec ministrstva za finance, člani pa 
so ministrski zaupnik vodne zadruge in zastopniki 
vodne zadruge same. 

Navodila o tem postopanju izda minister za fi
nance sporazumno z ministrom za poljedelstvo in 
vode. 

Kadarkoli se izvajajo nova dela, da se zavaruje 
dosedanji donos, se mora vselej izvesti nov obračun 
in določiti novo povračilo davka, če presezajo nove 
investicije četrtino prvotnih investicij. 

Združbam (zadrugam), ki so uživale doslôj pra
vico povračila (restitucijo davka), ae določi, ko 
stopi ta zakon v veljavo, iznova vsota povračila 
tako, da znaša po davčnem predpisu po tem zakonu 
isti odstotek, ki ga je vnašala po onem davčnem 
predpisu, ko je dobila združba (zadruga) pravico 
povračila. Vendar pa to povračilo ne sme prestopiti 
mej, določenih v četrtem odstavku tega člena. 

To novo povračilo (restitucijo) določi! minister 
za finance na predlog komisije, omenjene v tem 
členu. ! 

Letnik X. 
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Člen 18. 
Vsa zemljišča, ki se kmetijski ukoriščajo ak se 

morejo ukoriščati, se dele po vrsti obdelovanja: 
1.) na njive; 
2.) na vrtove in sadovnjake; 
3.) na vinograde; 
4.) na travnike; 
5.) na pašnike in planine; 
6.) na gozde; in 
7.) na trstičja, močvare, ribnjake in jezer*. 
Vsaka teh vrst se deli po kakovosti zeml|jifiča 

največ na osem razredov. 
Mestni trgi (stavbišča) se morajo uvrstiti v naj

višji razred najboljše vrste zemljišča v dotičnom 
mestu (trgu). 

Zemljišča, ki se ne uporabljajo za nobeno go
spodarstvo ali se uporabljajo za drugo, ne pa za 
poljsko, se morajo uvrstiti v vrsto onega zemljišča, 
" i meji ob dotično zemljišče ali ga oklepa. 

Člen 19. 
Katastrski čisti dohodek in katastrska vrednost 

v zemljiških katastrih, kjer so taki že osnovani, se 
morajo predhodno izpremeniti v dinarsko vrednost 
v razmerju: 1 K = 1 Din. Tako izravnana vred
nost zemljišča m katastrskega čistega dohodka služi 
za osnovo izpremembam po prvih treh odstavkih 
člena 20. 

Planine kot posebna kultura katastra za. Slove
nijo in Dalmacijo se morajo spojiti s kulturo pašni
kov, parifikati v istem katastru pa v dotične kul
ture po poslednjem odstavku cilena 18. 

V krajinah, kjer ni zemljiškega katastra, se mora 
izdelati tak kataster v 10 letih od dne, ko stopi 
ta zakon v veljavo, in sicer na podstavi zakona o 
katastru, ki ga mora predložiti minister za finance 
narodni skupščini najkesneje v šestih mesecih od 
dne, ko stopi ta zakon v veljavo. 

Člen 20. 
Katastrski čisti dohodek v krajinah, kjer je tak 

kataster že osnovan, se mora ugotoviti po skupinah 
srezov, ki naj se ocenijo in ki so si med seboj naj-
podobnejši po vseh okolnostih, vplivajočih na veli
kost čistega zemljiškega dohodka. Ugotovitev čiste
ga dohodka za vsako tako skupino se mora omejiti 
na vzorne parcele dveh tipičnih vzornih srezov, ki 
imata vse kulture in razrede dotične skupine. De
narna vrednost dohodka se mora ugotoviti po cenah 
kmetijskih pridelkov v času od dne 1. julija 1926. 
do dne 30. junija 1926. Za vsak vzorni srez se mora 
izračuniti razmerje med sedanjim in novougotovdje-
nim dohodkom. Srednja vrednost dobljenih razmerij 
je koeficient, s, katerim se pomnože sedanji čisti 
dohodki vseh srezov dotične skupine. 

V krajinah, kjer obstoji katastrska vrednost zem
ljišč, morata služiti ta -vrednost in cenitveni elabo
rat iz let 1883. do 1885. in elaborat iz leta 1906. za 
ugotovitev kosmatega dohodka, za določitev čietega 
katastrskega dohodka sorazmerno z izpremonjenim 
čistim dohodkom v krajinah, kjer je že osnovan 
kataster čistega dohodka. V ta namen se mora iz
vršiti ekonomski popis vsakega sreza, da se najdejo 
podobni primerljivi srezi s čistim katastrskim do
hodkom,. Katastrske sekcije morajo ugotoviti za 
vsako kulturo skupno površino in povprečno kata
strsko vrednost, za gozde pa povprečni čisti doho
dek. Po novem povprečnem čistem dohodku vsake 
kulture primerljivega sreza se mora določiti za veako 
kulturo sreza ustrezni odstotek za izračun povpreč
nega čistega dohodka. Če se ta povprečni čiBti do
hodek razdeli s povprečno katastrsko vrednostjo, se 
dobi količnik za kulturo. Sreda iz vseh količnikov, 
ki se dobi, če se pomnoži količnik vsake kulture z 
njeno površino, da povprečni količnik za ves srez, 
s katerim se izpremeni katastrska vrednost v čisti 
katastrski dohodek. 

Količniki, ki jih določijo strokovni organi, se 
razglase v vsaki občini na krajevno običajni način. 
Od dne razglasa se smejo vložiti zoper višino količ
nika v 15 dneh pritožbe na komisijo za ugotovitev 
dohodka od zemljišč (člen 21.). 

V krajinah, kjer ni zemljiškega katastra, se mora 
ugotoviti čisti dohodek, dokler se ne izdela kataster 
za vsako vrsto in vsak razred, začasno in soraz
merno s katastrskimi čistimi dohodki zemljišč iste 
kakovosti v ostalih krajinah, pri čemer pa je vpoSte-
vati tudi razliko, če hi je kaj bilo v načinu obdelo
vanja in ukoriščanja zemljišč kakor tudi y donosu. V 
ta namen morajo izvršiti strokovni organi ekonomski 
popis vsakega sreza in vpričo predstavnika sreskega 
odbora in dveh izvoljenih predstavnikov^ dotične 
občine preizkusiti in popisati vse tipe rodovitnosti za 
vsako kulturo. Vsi tipi rodovitnosti zemljišč v vsem 
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sroïu se uvrste po podobnosti množine pridelkov v 
največ osem skupin rodovitnosti za vsako kulturo. 
Na podstavi teh tipov se določijo in popišejo za 
vsako občino občinska vzorna zemljišča, ki se uje
majo z dotienimi sreskimi tipi. 

Za'vsak srez Srbije in Orno gore se ugotovi kata
strski čisti dohodek tako, da se uporabi novi čisti 
katastrski dohodek ustreznega podobnega sreza ix 
krajin, kjer obstoji čisti dohodek. 

Ko so se izbrala vzorna zemljišča za vsako občino, 
izvrše popis in klasiranjo zemljišč občinske popiso-
valno komisije na osnovi izjave davčnega zavezanca 
in lastne izprevidnosti. Zoper popis in klasiranjo so 
sme vložiti pritožba na. sresko komisijo v 15 dneh 
po izvršenem popisu, in sicer zoper ime, površino, 
kulturo in razred. Rešitev sreske komisije je polno-
voljavna in izvTŠna. 

Občinsko komisijo sestavljajo štirje člani. Enega 
kot predsednika postavi minister za finance, tri 
člane in namestnike pa izvoli občinski odbor. Sre
sko komisijo sestavljajo trije člani: šef davčnega 
oblastva prve stopnje kot predsednik, predstavnik 
sreskega odbora in oni državni strokovnjak, ki jo 
izvršil ekonomski popis za dotični srez. 

Ölen 21. 

Dela, omenjena v členu 20., so podrejena kon
troli in odobritvi komisije za ugotovitev dohodka 
od zemljišč. 

Ta komisija rešuje tudi dotične pritožbe, nave
dene v predhodnem členu. 

Komisijo sestavJja 16 članov, in sicer: osem čla
nov, ki jih izvoli na predlog ministrskega sveta iz 
dvakrat večjega števila narodna skupščina s prav 
tolikim številom namestnikov, in po dva ekonom
ska, gozdarska, katastrska in davčna strokovnjaka. 
Člani in njih namestniki, ki jih izvoli narodna skup
ščina, morajo biti: po eden iz Slovenije; Dalmacije; 
Hrvatske in Slavonije; Srema, Banata, Bačke in Ba
ranje; Bosne in Hercegovine; Severne Srbije; Južne 
Srbije; in Стпе gore.. Člane strokovnjake določijo 
ministri za poljedelstvo in vode, za šume in rudnike 
in za finance. Narodni poslanci ne smejo biti ne člani 
ne namestniki te komisije. 

Članstvo v komisiji traja ves čas, dokler se ne 
izvrši regulacija davka na dohodek od zemljišč v 
vsej kraljevini. Na izpraznjena mesta članov, ki jih 
izvoli narodna skupščina, stopajo njih namestniki, 
na izpraznjena mesta ostalih članov pa postavljajo 
pristojni ministri nove. 

Predsednika in podpredsednika izvolijo člani ko
misije izmed sebe. Kadar je predsednik ali podpred
sednik odsoten, ga zastopa po letih najstarejši član 
komisije. 

Referenti komisije so člani strokovnjaki, potreb
nega tajnika pa postavi minister za finance. 

Predsednik sklicuje seje komisije sporazumno z 
ministrom za finance. 

O sejah se vodi zapisnik. Komisija sklepa z na
vadno večino glasov. Če so glasovi enako poraz
deljeni, odloči predsednikov glas. Komisija je sklep
čna, če je prisotna poleg predsedujočega člana vsaj 
polovica članov in čo so bui vsi člani komisije redno 
in pravočasno pozvani na sejo. Zapisnik1 podpišejo 
vsi člani, prisotni pri isti seji. Zoper sklepe komisije 
ni pritožbe. 

Sedež komisije je v Beogradu. Za lokal in vse 
ostale pisarniške potrebščine na sedežu skrbi mini
ster za finance; izven sedeža komisije pa skrbi zanje 
ona občina (mesto), na katere ozemlju komisija (od
nosno njeno odposlanstvo) posluje. 

Po končanem delu predloži komisija ministru 
za finance izčrpno poročilo o končanem delu s 
primerjalnim pregledom ugotovljenih čistih dohod
kov za vse krajine ter da ves svoj arhiv hraniti 
ministrstvu za finance. 

Člen 22. 
Komisija za ugotovitev dohodka od zemljišč za

čne poslovati takoj, ko se konstituira. 
Vsa .oblastva, bodisi državna, bodisi samouprav

na, morajo nemudoma ustrezati vsem zahtevam te 
komisije v zvezi z izvajanjem njej poverjene naloge. 
Če se oblastvo ne odzove pravočasno zahtevi komi
sije ali svoji dolžnosti po tem zakonu, se izvrši posel 
na predlog komisije ob krivčevih stroških na pod
stavi razsodbe ministra za finance. 

Člen 28. 

Odmera davka po katastrskem čistem dohodku, 
kakor ga je ugotovila ta komisija, se mora izvršiti 
za vso državo istočasno, pričenši z dnem 1. januarja 
1929-

Člen 24. 
Veljavni zakonski predpisi o katastru vsake ob

lasti naj se uporabljajo šo nadalje, kolikor niso iz-
premenjeni z odredbami tega zakona. 

Člen 25. 

Minister za finance se pooblašča, da predpiše za 
uporabljanje členov 20. do 22. tega zakona soglasno 
z ministrskim svetom in z odobritvijo finančnega 
odbora1 narodne skupščine uredbo o področju in na
činu poslovanja komisije za ugotovitev dohodka od 
zemljišč. 

Z isto uredbo naj se predpišejo po odobritvi fi
nančnega odbora narodne skupščine in po zaslišanju 
glavno zadružne zveze kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev tudi odredbe za ugotovitev čistega do
hodka in za izvršitev začasnega popisa zemljišč v 
krajinah, kjer še niso izdelani katastrski podatki 
(operati), s katerimi bi bilo moči dognati površino, 
vrsto obdelovanja in kakovost zemljišč. 

Člen 26. 
Stroški za ugotovitev dohodka od zemljišč obre-

menjajo državni proračun. 

D a v č n a s t o p n j a . 
Člen 27. 

Kot davek za dohodek od zemljišč se plačujeta: 
1.) osnovni davek, čigar stopnja se določi nak

nadno po zakonodajni poti, ko se po členu 20. pred
hodno ugotovi čisti katastrski dohodek zemljišč za 
vso državo; 

2.) dopolnilni davek po vsoti skupnega katastr
skega čistega dohodka vsega davku zavezanega 
zemljišča istega zavezanca v območju ene admini
strativno oblasti, zmanjšanega za ustrezni del kata
strskega čistega dohodka, od katerega se je prejšnje 
leto odpisal davek zaradi elementarne škode 
(člen 12.). Dopolnilni davek znaša: 
preko 1.000 dinarjev do 2.000 dinarjev 2 % 

» 2.000 » » 3.000 » 3 % 
3.000 » » 4.000 '• 4 % 
4.000 » » 5.000 » 5 % 

» 5.000 » * 6-000 » 6 % 
» 6.000 » •>- 7.000 » 7 % 

7.000 » » 8.000 » 8 % 
" » 8.000 »• »•• 1 0 . 0 0 0 » 9 % 

» 10.000 ». » 12.000 » 10% 
»• 12.000 » ' » 15.000 » 1 1 % 

15.000 » » 20.000 » 12% 
» 20.000 » » 30.000 » 1 3 % 

30.000 * * 50.000 » 14% 
» 50.000 » » 100.000 » 15% 

100.000 •-- » 150.000 » 16%. 
150.000 » 17% 

Davek po višji stopnji ne sme biti večji od davka 
po najbližji nižji stopnji, povečanega za razliko, za
radi katere se uporablja višja stopnja. 

Na skupni katastrski dohodek, ki1 ne preseza 
1000 dinarjev, se dopolnilni davek ne nalaga. 

Na dopolnilni davek se ne smejo nalagati no
bene samoupravne doklade. 

Ölen 28. 

Dokler se prvikrat ne odmeri davek na dohodek 
od zemljišč po členu 23. tega zakona, se pobira za
časno davek na dohodek od zemljišč v višini davč
nega predpisa za leto 1928. Tako pobrani davek, se 
mora obračuniti davčnim zavezancem pri prvem 
davčnem predpisu po členu 23. tega zakona. 

2. Davek naJ dohodek od zgradb. 

D a v č n a o b v e z n o s t . 
Člen 29. 

Davku na dohodek od zgradb so zavezane vse 
zgradbe na ozemlju kraljevine, ki so namenjene za 
prebivanje ali drugo trajno uporabo. 

Člen 30. 
Za zgradbo po tem zakonu se smatra vsaka 

zgradba na sujiem ali na vodi, ne glede na material, 
iz katerega je ìgrajena. Semkaj spadajo tudi zgrad
be, ki imajo tâko konstrukcijo, da se dado prenesti 
z enega kraja na drugega. 

Za zgradbe se ne smatrajo: mlini ob potokih, ki 
morejo mleti samo periodično, ladje, mlini na ladjah 
in drugi plovni predmeti, zakloni, Šatori iz platna, 
vozovi, urejeni za prebivanje, prav tako pa tudi ne 
zgradbe, ki se postavijo za malo časa, ne dlje nego 

za tri mesece. Če se oddado tukaj navedeni pred
meti v najem, so njih dohodki zavezani davku na 
rente. 

Člen 31. 
Obveznost, plačevati davek na dohodek od 

zgradb, se začne: 
1.) z mesecem, ki nastopi po izdaji dovolila za 

uporabo; 
2.) če se uporabi zgradba prej (pred duvolilom), 

z mesecem, ki nastopi po začetku uporabe: 
3.) če je bila zgradba oproščena, z mesecem, ki 

nastopi takrat, ko oprostitev prestane. 
Obveznost, plačevati davek, prestane, koncem 

onega meseca, ko se zgradba izprazni, da se podere, 
ko je pogorela, postala neporabna ali je oblastvo 
prepovedalo njeno uporabo ali je dobila oprostitev 
od davka, če se prijavijo take izpremembe v 30 dneh, 
drugače pa.koncem meseca, v katerem se je izpre-
memba prijavila. 

Člen 32. 
Davka na dohodek od zgradb se opraščajo: 
1.) državne zgradbe, razen onih, ki služijo za 

prebivanje nameščencev in delavcev, odnosno za 
upravo onih podjetij države, ki morajo plačevati da
vek podjetij, zavezanih javnemu polaganju računov; 

2.) zgradbe samoupravnih edinic in drugih javno
pravnih korporacij in fondov, dokler in kolžkor slu
žijo neposredno javnim ali službenim namenom; 

3.) zgradbe tujih držav, v katerih so nameščena 
njih poslaništva in nameščeni njih konzulati, če velja 
reciprociteta; 

4.) cerkve, kapele in zgradbe ali poedini deli 
zgradb veroiapovedanj, priznanih z zakonom, ki se 
uporabljajo izključno za javno božjo službo in za 
pisarniške namene duhovnikov dotičnih veroizpove-
danj; 

5.) bolnice, dnevna zavetišča, zaklonišča in pri
bežališča, turistične zgradbe v planinah, kopališča 
in sanatoriji brez namena zaslužka; 

6.) vobče vse zgradbe, namenjene nacionalno-pro-
svetnim, poučnim, dobrodelnim ali narodno-ekonom-
skim svrham, toda brez namena zaslužka (javni mu
zeji, javne zgradbe za razstave itd.); 

7.) tvomižke in druge industrijske zgradbe, ka
mor se šteje tudi Tudarstvo; zgradbe za javna skla
dišča; železniške zgradbe; vse t* samo toliko, koli
kor ne služijo za prebivanje ali za prodajalni.ee (du
ćane) ali za druga podjetja in druge obrate; 

8.) ekonomske zgradbe (koče, lesenice in drugo 
zgradbe za spravljanje orodja, kašČe, obori in ostale 
ekonomske zgradbe: shramba, pod, hlev, sušilnica, 
klet, senik, svinjak, kokošnjak, kolnica, čuvajnice, 
ropotarnice, jedilne shrambe itd.), ki niso samo
stalno oddane v najem ter služijo poljedelstvu ali 
gozdarstvu, izvzemši prostore, ki se jim vidi iz grad
benega načina, da so namenjeni za prebivanje; 

9,.)' zgradbe združb (zadrug), ustanovljenih p<> 
predpisih zakona o vodnem pravu, za zaščito zoper 
poplave, za osuševanje, namakanje zemljišč in re
gulacijo vodâ, če služijo za strojnice ali za prebi
vanje strojnemu osebju ali čuvajem nasipov, jezov 
in kanalov; 

10.) zgradbe, rekvirirane za brezplačno nastani
tev vojske v času, dokler se lastniku ne virnejo na 
prosto razpolaganje, kolikor je to določeno 9 spe
cialnim zakonom; 

11.) zgradbe, postavljene začasno ob izredni po
trebi (požar, poplava, zborovanja, taborišča, epide
mije itd.), dokler traja ta izredna potreba; : 

12.) mrtvaščnice in mavzoleji; 
13.) zgradbe, • oproščene s posebnimi zakoni; 
14.) stanovanske zgradbe opuščenih industrijskih 

in obrtnih podjetij, dokler se kakorkoli ne ukori-
ščajo; 

15.) zgradbe, ki služijo izključno kmetovalcem in 
njih kmetijskim delavcem za prebivanje po vaseh in 
selskih občinah, prav tako pa zgradbe, ki služijo 
istemu namenu, a stoje izven okoliša mest, trgov in 
krajev, proglašenih za javna zdravilišča. Semkaj ne 
spadajo letovišča, napravljena na poljskih posest
vih (pristavah itd.), kakor tudi ne zgradbe vele
posestnikov. 

Za kmetovalca po tej točki se ne smatra oni, 
ki se trajno bavi z industrijo, trgovino, obrtom in 
drugim pridobitnim poslovanjem in samostalnim po
klicem ali ima dohodek, ki izvira iz razmerja stalne 
javne ali privatno službe ali zbog njega; 

16.) zgradbe države, samoupravnih teles kakor 
tudi obrtnih, industrijskih in rudniških podjetij, ki 
služijo za brezplačno prebivanje njih delavcev; in 

17.) zgradbe zadrug in zadružnih zvez, omenje
nih v točkah! 7.) in 8.) člena ,76., kolikor služijo ne-
posredno namenom zadružništva. 

MkJLv!. '•-.L ;.'.ji*iï *JÉÉÉé*.: . L.-L i?&*.uz^Jüi& 
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Ta oprostitev velja tudi za vse pribitkc, Id se 
odmerjajo na podstavi neposrednjega davka. 

Oprostitve po tem členu prestanejo toliko, koli
kor se odda zgradba celoma ali deloma v najem ali 
se več ne uporablja v namen, ki daje pravico do 
oprostitve. 

Zaradi priznanja davčne oprostitve se predloži 
davčnemu oblastvu prijava v 30 dneh, odkar se jo 
pričela zgTadba ukoriščati v navedene namene. Če 
se predloži prijava pozneje, se začne davčna opro
stitev šele začetkom trimesečja, ki nastopi po pred
ložitvi prijave. Te prijave &e ne predlagajo za 
zgradbe iz točk 1.), 3.), 13.) in 15.) kakor tudi ne za 
cerkve in kapele. 

Prestanek pogoja za davčno oprostitev po tem 
členu mora prijaviti davčni zavezanec pristojnemu 
davčnemu oblastvu v 30 dneh, odkar je nastala iz-
prememba; drugače ga zadenejo kazenske posledice 
iz člena 137.. odnosno člena 138., tega zakona. 

Člen 33. 
Davek na dohodek od zgradb obremenja hišno 

posestvo. Plačuje ga oni, ki uporablja zgradbo kot 
svojo (posestnik, imetnik), če pa gre za stalni uži
tek ali nasledstvom najem, uživalec, odnosno na-
sledstveni najemnik. 

D a v č n a o s n o v a . 

Člen 34. 
Davčna osnova je: 
1.) pri zgradbah, faktično oddanih v najem: letna 

najemnina ob času, ko se razglasi poziv za pred
ložitev davčnih prijav, prištevši tej tudi vrednost 
vseh obveznosti, dajatev, storitev in ugodnosti, ki jih 
mora najemnik iz naslova najemnine vršiti, dajati 
ali učinjati najemodajniku; odbijajo pa se stroški za 
vzdrževanje, upravo in amortizacijo zgradbe. Če se 
odda zgradba v najem samo za sezonsko dobo, se 
mora vzeti sezonska vsota najemnine za letno na
jemnino. Če davčni zavezanec v predloženi prijavi 
ne napove posebe najemnine in posebe ostalih do
hodkov v zvezi z zgradbo, odnosno z delom zgradbe, 
se smatra prijavljena vsota za najemnino; 

2.) pri zgradbah, ki niso faktično oddane v na
jem: vrednost letne najemnine, ki se plačuje za naj
bližje podobno stanovanje ali najbližjo podobno 
obratovalnico ob času, ko se razglasi poziv za pred
ložitev davčnih prijav. Če ni predmeta za primer
janje, ugotovi -vrednost letne najemnine davčni od
bor z ocenitvijo po dejanskih krajevnih razmerah; 

3.) za zgradbe, ki postanejo v davčni dobi za
vezane plačevanju tega davka, se ugotovi s primer
janjem, odnosno z ocenitvijo, po dejanskih krajevnih 
razmerah davčna osnova, če se ni prijavila faktična 
letna najemnina. 

Člen 35. 
če se odda stanovanje ali zgradba v najem 

skupno z vrtom, opremo, priteklinami, orodjem itd., 
se plačuje davek na dohodek od zgradb samo na oni 
del najemnine, ki je bil dogovorjen posebe za zgrad
bo samo. Če ni določena s pogodbo posebna najem
nina za zgradbe ali če je dogovorjena manjša vsota, 
nego bi se mogla določiti po odredbah točke 2.) 
člena 34., ugotovi davčni odbor vrednost najemnine 
za stanovanje ali zgradbo z ocenitvijo po dejanskih 
krajevnih razmerah. 

Člen 36. 
Kot stroške za vzdrževanje, upravo in amortiza

cijo se mora odbiti od vsote kosmate najemnine: 
1.) v Beogradu, Zagrebu, Ljubljani in Novem 

Sadu 20%; 
2.) v ostalih mestih in trgih, kopališčih in leto

viščih 25 %; . 
3.) v vaseh 30 %. 
Značaj kopališč in letovišč odrejata ministrstvo 

za narodno zdravje in ministrstvo za trgovino in 
industrijo. Če je kopališče ali letovišče v okolišu 
vasi, mora davčno oblastvo sporazumno s politič
nim oblastvom določiti okoliš kopališča ali letovišča. 

D a v č n a s t o p n j a . 

Člen 37. 
Davek se odmerja po čistem dohodku zgradbe. 

Čisti dohodek zgradbe je razlika med faktično, od
nosno ocenjeno kosmato najemnino (člena 34. in 35.) 
in stroški, ki se priznajo po členu 36. 

L Kot davek na dohodek od zgradb se plačuje: 
1.) osnovni davek z 12%, t. j . 12 dinarjev od 

100 dinarjev letnega čistega dohodka; 
2.) dopolnilni davek po vsoti skupnega čistega 

dohodka vseh davku zavezanih zgradb istega za-

2%. 
4%. 
6 % 
8 % 

10 % 
12%, 
14% 

vezanca v okolišu enega davčnega oblastva prve 
stopnje, zmanjšanega za ustrezni del čistega dohod
ka zgradb, po katerem se je prejšnje leto odpisal 
davek; zaradi neporabnosti ali zaradi neporabljanja 
zgradb ali dela zgradb, odnosno zaradi neizterljivosti 
najemnine po členu 40., in sicer: 
od prvih začetih ali polnih 10.000 dinarjev 
» prihodnjih v> » » 10.000 » 
» » » » » 10.000 
» » » » ,, 10.000 

* » 10.000 
» » » » -> 10.000 
» » •;> » » 10.000 

in za vsako vsoto preko 70.000 dinarjev 10 %. 
Če nastane davčna obveznost po členu 31. tekom 

davčnega leta, se odmeri dopolnilni davek po isti 
osnovi obenem z dopolnilnim davkom za prihodnje 
leto sorazmerno s časom, odkar je obveznost na
stala, do konca prvega leta. 
•""' Na dopolnilni davek_se ne sme nalagati nobena 
;samoupravna cTökTiida. 
^ П. Vkljub temu se plačujejo namesto osnovnega 
in dopolnilnega davka za nove zgradbe, in dele ̂ ob
stoječih zgradb, postavljenih z~ odobritvijo gradbenih 
oblastev, samo 3 %, t. j . trije dinarji od 100 dinar
jev čistega dohodka, za spodaj označeni čas. 

Ta davčna olajšava se daje za 20 let v krajih s 
preko 50.000 prebivalci, v ostalih pa za 10 let za vse 
zgradbe, ki so: 

1.) postavljene na prej nezazidanem zemljišču 
(nove zgradbe); 

2.) postavljene na zemljišču, na katerem je 
zgradba prej stala, pa je bila porušena ali popol
noma ali samo do temelja, kakor tudi zgradbe, od 
temelja dozidane k obstoječi zgradbi. 

Samo za polovico gorenjega časa se daje olaj
šava za nove dele zgradb, ki so: 

a) nazidani na obstoječo zgradbo; 
b) nazidani ali dozidani namesto nadstropij, ki 

so bila porušena. 
Ta olajšava se daje za 20 let tudi za nove hotel

ske zgradbe in njih pritekline, postavljene zaradi po
speševanja tujskega prometa in turizma; vendar pa 
se ne sme dati za one prostore, ki služijo nehotel-
skim namenom. 

Pripravljene zgradbe kakor tudi zgradbe začas
nega namena ali dovoljene samo za omejen čas, ne 
smejo uživati te olajšave. 

Ta davčna olajšava se začne z dnem, ko nastane 
davčna obveznost po členu 31., točkah 1.) in 2.), 
tega zakona. 

Pravica do olajšave se pridobi s posebno proš
njo, ki se mora vložiti pri pristojnem davčnem ob
lastvu prve stopnje v 30 dneh od dne, ko se začne 
davčna obveznost po členu 31., točkah 1.) in 2.), 
tega zakona. Drugače pa se skrajša doba za olajšavo 
davka za toliko časa, za kolikor se je prošnja poz
neje vložila. 

Istemu 3%nemu davku so zavezane, dokler ne 
potečo priznana' oprostitev, tudi vse one zgradbe, ki 
so po dosedanjih zakonih oproščene davka na do
hodek od zgradb. 

K a t a s t e r z g r a d b . 
Člen 38. 

0 vseh zgradbah po členu 29., izvzemši zgradbe, 
trajno oproščene po členu 32., vodi davčno oblastvo 
za vsako občino poseben kataster zgradb. 

Kako naj se vodi kataster, predpiše minister za 
finance s pravilnikom. 

R a z n e o d r e d b e . 
Člen 39. «-̂  

Če sodelujejo pri prenašanju lastninske pravice 
državna ali občinska oblastva, morajo priobčevati 
vse te izpremembe tudi pristojnemu davčnemu ob
lastvu onega kraja, kjer zgradba stoji Prav tako 
morajo oblastva, ki izdajajo dovolila za gradnjo ali 
uporabo novih zgradb, obveščati o izdanih dovolilih 
pristojna davčna oblastva. 

. Člen 40. 
'--če je rmjemnia&j-prijavljena za odmero davka, 

manjša,-nBgofo je zgradba takrat, ko*se je razglasil 
poziv za predložitev davčnih prijav, dejanski do-
našala (člen 34., točka 1.), zadenejo davčjjega zave
zanca kazenske posledice iz člena .142^rega zakona. 

Osnovni davek na dohodke oçi'igradb se odpiše 
(izknjffi) celoma ali deloma: 

1.) če se predmet, zavezan davku, odnosno nje
gov del, ne uporablja; 

2.) če postaneta zgradba ali njen del zaradi ele
mentarne nezgode neporabna. 

Prav taJco se odpiše osnovni davek tudi takrat, 
kadar se prijavljena najemnina ne more sodno iz
terjati. 

Če obstoji najemno razmerje med sorodniki ali 
evaštvom, odpis osnovnega davka zaradi neizterlji
vosti najemnine ni dopusten. 

Prijava za odpis osnovnega davka se predloži v 
14 dneh od dne, ko prestane uporaba davčnega pred
meta, odnosno najkeaneje v šestih mesecih po pre
teku davčnega leta, za katero se najemnina niti 
sodno ni mogla izterjati. 

Če se predloži prijava za odpis osnovnega davka 
zbog prestanka uporabe po 14dnevnem roku, se 
odpiše davek od dne, ko so davčna oblastva prejela 
prijavo, če se predloži prijava za odpis osnovnega 
davka zbog neizterljivosti najemnine kesneje nego 
v šestmesečnem roku po preteku davčnega leta, se 
ne vzame v poštev. 

Ponovna uporaba zgradbe ali dela se mora prija
viti v 14 dneh, ponovna odmera osnovnega davka 
pa se izvrši na isti osnovi, na kateri se je izvršil 
odpis. 

Člen 41. 
Najpamiki, ki podado v davčni prijavi ali v svo

jih napovedih na vprašanja davčnih oblastev ne
točne izjave ali netočna potrdila ali onemogočijo z 
negativnim postopanjem ugotovitev pravega dejan
skega stanja, se kaznujejo po odredbah člena 138̂ ..-
tega zakona. (,«•'' 

3. Davek na dohodek od podjetij, obratov in 
poklicev. 

D a v č n a o b v e z n o s t . 

Člen 42. 
Davku na dohodek od podjetij, obratov in pokli

cev je zavezano vsako pridobitno poslovanje, ki se 
opravlja obrtoma, kakor tudi vsak samostalni po
klic, če se opravljata na ozemlju kraljevine zaradi 
dobička. Od tega davka se izvzemajo: 

1.) podjetja,' ki plačujejo davek na dobiček pod
jetij, zavezanih javnemu polaganju računov po od
redbah členov 74. do 88. tega zakona; 

2.) poslovanje v kmetijstvu in gozdarstvu v me
jah člena 45. tega 'zakona. 

Predmeti tega davka se dele, kolikor imajo po
goje iz prvega odstavka tega člena, na tri ekupine: 

Prva skupina: 
1.) trgovinska, industrijska, rudniška in tem po

dobna podjetja in istotaki obrati; 
2.) obrtna podjetja (obrti), ki prodajajo najsi le 

deloma nabavljeno izdelano blago; 
3.) bančni, eskontni in drugi kreditni obrati, za

stavljalnice in njim podobni obrati; 
4.) lekarno, sanatoriji in vobče vsa podjetja v 

stroki narodnega zdravja; 
5.) hoteli, penzionati, kavarne, gostilne, kine

matografi, varieteji, bari in podobna zabavna pod
jetja; t 

6.) vozniška, spediterska, brodarska, železniška, 
tramvajska in ostala prometna in prevozna podjetja 
(kamor se štejejo tudi poštna podjetja glede prevoza 
potnikov in blaga); 

7.) zakupi pri zakupnikih, kamor se štejejo tudi 
zakupi z delno udeležbo pri dohodim v kakršnikoli 
obliki, тагеп zakupnikov zemljišč; 

8.) lov vobče in ribja lov v svobodnih javnih 
vodah in morju, v vodah, vzetih v zakup, kakor 
tudi v ostalih vodah, ki so oproščene plačevanja 
davka na dohodek od zemljišč; 

9.) agenture, komisijski obrati in vse vrste po
sredovalnic; 

10.) kupovanje in preprodajanje nepremičnin; 
11.) pitanje živine in svinj in gojenje rib, rakov 

in podobnega za prodajo, če prestopa meje poslo
vanja iz člena 45. tega zakona; 

12.) trajna izredna eksploatacija zemiljišč (ka
menolomi, apnenice,- kopanje peska, kuhanje lesnega 
oglja in podobno) ob pogojih v členu 45., točki 2.); 

13.) vsakovrstni posli inozemskih delniških ini po
dobnih družb, zadrug itd., ki niso zavezani davku na 
dobiček po odredbah členov 74. do 88. tega zakona; 

14.) vsakovrstna druga podjetja, obrati in poslo
valnice za dosezanje dobička, ki ne spadajo v pri
hodnji dve skupini. 

Druga skupina: 
1.) poklici oseb, ki so samostalno drugim na 

službo za odškodnino, z izključno ali pretežno upo
rabo lastne duševne moči, in sicer: 
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a) odvetniki, pravni zastopniki, javni beležniki 
(notarji), zdravniki, arhitekti, inženjerji, merilci, geo
deti, občinski beležniki po dohodkih izven službe
nega razmerja, veterinarji, carinski posredniki, potu
joči agenti, trgovinski potniki in zakotni pisarji; 

b) književniki, privatni učitelji, novinarji, umet
niki, izvedenci, babice, glasbeniki, godbeniki in 
ostali; 

2.) obrtna podjetja (obrti), ki niso obsežena v 
prvi skupini, in sicer: 

a) ki delajo s stroji na pogon ali delajo i već 
nego štirimi kvalificiranimi pomočniki; 

b) vsi ostali obrtni obrati in podjetniki po 
akordu; 

3.) obrati, ki se ne vodijo v stalnem lokalu, nego 
s hojo cd hiše do hiše in od kraja do kraja; 

4.) zakupi pri zakupnikih zemljišč v kakršnikoli 
obliki, čo zakupljenega, zemljišča ne obdelujejo sami. 

Tretja skupina: 
Poklici oseb, ki so samostalno drugim na službo 

za odškodnino, z izključno ali pretežno uporabo 
lastne telesne moči. 

Člen 48. 
Istočasno izvrševanje raznih poklicev je zave

zano davku po višji davčni stopnji. 
Ce se izvršujejo poklici istočasno samostalno in 

nesamostalno (v službenem razmerju), spada pod ta 
davok dohodek od samostalnega poklica; dohodek 
iz službenega razmerja pa spada pod davek na do
hodek od nesamostalnega dela in poklica. 

Člen 44. 
Vsako podjetje in vsak obrat so smatra za po

seben davčni predmet tudi takrat, kadar pripada 
v obliki glavnega in postranskega posla (centrala in 
podružnica) istemu davčnemu zavezancu. 

Stroški centrale se dele na podružnice po prijavi 
podjetja; če pa podjetje ne da potrebnih podatkov, 
se dele ti stroški na enake dele. 

Davčni odbor, pristojen za glavni posel (centra
lo), mora ugotoviti poleg njegovega čistega dohodka 
tudi. razmerje udeležbe pri njegovih skupnih stroških. 

Člen 45. 
Tega davka ne plačujejo: 
L poslovanje, ki se wSi v okviru svojega gospo

dinjstva, zgolj v lastne namene; 
П. vse grane kmetijstva in gozdarstva pri kme

tovalcih, ki so zakonito zavezani davku na dohodek-
od dotičnega zemljišča. Vendar pa je umetno in 
trgovsko vrtnarstvo, ki se opravlja obrtoma, vedno 
zavezano temu davku. 

Za kmetijstvo in gozdarstvo se smatrajo tudi: 
1.) poljska in gozdna postranska gospodarstva, 

s katerimi se Tedoma predelujejo lastni prvotni 
pridelki (n. pr. konserviranje sadja, pridelovanje vina, 
izdelovanje lanu, konoplje, volne, ličja, kolcev itd.), 
kolikor ni to predelovanje izrazito industrijskega 
značaja. Potemtakem ne spadajo semkaj: pivovarne, 
tvornice za sladkor, kmetijske tvornice za špirit in 
podobno. Prav tako ne spadajo semkaj: čebelarstvo, 
živinoreja, pitanje živino in svinj, prevozništvo in 
vobče vse vrste postranskih gran kmetijstva, če se 
opravljajo redno in pretežno kot samostalno obrtno 
podjetje; 

2.) ukoriščanje lastne zemlje, uporabljane za 
drugo gospodarstvo izven kraetovalstva, če ni čisti 
dohodek takega ukoriščanja večji nego dvakratni 
katastrski čisti dohodek in če se pridelki ne pre
delujejo in ne prodajajo v predelani oblaki; in 

, 3.) prodajanje lastnih živalskih ali gozdnih pro
izvodov, če se prodajajo ti proizvodi obrtoma na 
drobno v stalno otvorjeni prodajalnici v drugem 
kraju, ne pa tam, kjer je sedež poljskega in gozd
nega gospodarstva, je zavezano davku v tej obliki. 
Za sedež poljskega in gozdnega gospodarstva so 
smatra kraj, kjer leži del posestva, pa tudi stano-
vališče davčnega zavezanca, kolikor neposredno iz 
njega1 obdeluje dotično posestvo. 

Člen 46. • 
Tega davka se opraščajo: 
1.) hišni obrt pri onih, ki ga opravljajo samo s 

svojimi domačini, ter ne najemajo posebnih delovnih 
moči, če delajo po naročilu in za račun drugega; 
prav tako tudi postransko gospodarstvo malih kme
tovalcev, ki se opravlja zdaj pa zdaj in nima zna
čaja stalnega obrta; 

2.) podjetja s posebnimi zakonskimi ugodnostmi; 
8.) obrati vojnih invalidov, nesposobnih za vsak 

drugi zaslužek, in drugih oseb, ki bi drugače obre-
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menjale državo ali samoupravne edinice, če ni po
vprečni dnevni dohodek po ocenitvi davčnega odbora 
večji od običajne dnevne mezde v dotičnem kraju; 

4.) poklici književnikov, umetnikov in novinar
jev, če so izvršujejo kot postranski poklici in z za
služkom, ki ne zadošča za njih vzdrževanje; poklici 
z duševnim in telesnim delom oseb izpod 16 let 
vobče in dijakov glede dohodka od poučevanja, 
kmetijski sezonski delavci, pa tudi telesni delavci 
nad 65 let starosti; 

5.) zakupi pri zakupnikih zemljišč v kakršnikoli 
obliki, čo obdelujejo zakupljeno zemljišče sami; 

6.) zavezanci tretje skupine člena 42., ki ne de
lajo v stalnem lokalu, kakor dninarji, Žagarji, no
sači itd. 

Ta oprostitev velja, izvzemši točko 2.), tudi za 
vse pribitke, ki se odmerjajo na podstavi neposred-
njega davka; za oprostitev pod točko 2.) pa sta 
odločilna glede pribitkov obseg in besedilo dotične 
ugodnosti. 

Člen 47. 
Ministrski svet sme na predlog ministra za fi

nance oprostiti fizične ali pravne osebe, celoma ali 
deloma, začasno, plačevanja tega davka glede onih 
podjetij, ki so ustanovljena v javne, prosvetne, kul
turne, dobrodelne in narodno-ekonomske svrhe ob
čega pomena ter dajo samo neznaten dohodek, ki v 
razmerju proti drugim sorodnim podjetjem ni vpo-
števen. 

Ölen 48. 
Davčna obveznost se začne s prvim dnem pri

hodnjega meseca, ko se je ustanovilo podjetje, otvo-
ril obrat ali začel izvrševati poklic; prestane pa 
koncem onega meseca, ko je davčni zavezanec pod
jetje ali obrat dokazano odtujil ali je podjetje, obrat, 
odnosno izvrševanje poklica, popolnoma in trajno 
prestalo. 

Podjetje ali obrat se smatra za ustanovljeno 
(ustanovljenega), odnosno izvrševanje poklica za za
četo, ko se pošel faktično začne. 

Na davčno obveznost ne vpliva to, da se je iz
vrševalo podjetje, izvrševal obrat ali poklic zoper 
zakonske odredbe ali brez dovolila, kjer predpisuje 
zakon za tako kvrševanje posebno dovolilo. 
• Ob smrti,- če nasledniki nadaljujejo podjetje ali 
obrat, nista dopustna ne odpis davka ne nova od 
mera; ob konkurzu odgovarja vsa konkurzna masa 
za ves davek, neplačan do, dne konkurza; od dne 
konkurza pa se smatra konkurzna masa za novega 
davčnega zavezanca. 

Vsi davčni zavezanci po tej obliki se morajo naj-
kesneje v 14 dneh od dne, ko se začne davčna ob
veznost, prijaviti pristojnemu davčnemu oblastvu. 
Davčna oblastva izdado o tem potrdilo. Prav tako 
in v istem roku morajo prijaviti tudi prestanek 
davčne obveznosti. Davčni zavezanci, ki ne prijavijo 
začetka davčne obveznosti po tem členu, se kaznu
jejo po odredbah člena 138. tega zakona. 

Člen 49. 
Če razširi domači obrat svoje poslovanje tudi na 

inozemstvo, je zavezan temu davku glede vsega 
svojega poslovanja. 

Na dohodek od podjetij, podružnic, prodajaünic, 
založišč, agentur (zastopništev) in drugih takih stal
nih obratov, ki jih ima tukajšnje podjetje v ino
zemstvu, se ne plačuje davek samo takrat, kadar 
davčni zavezanec dokaže, da plačuje na ta obrat v 
inozemstvu neposrednji davek. 

Podjetja s sedežem v inozemstvu, ki razširijo 
svoje poslovanje tudi na ozemlje kraljevine, plaču
jejo davek na dohodek samo od tukajšnjega svojega 
obrata, odnosno poslovanja. 

Člen 50. 
Davek na dohodek od podjetij, obratov in pokli

cev plačuje lastnik podjetja ali obrata, odnosno iz
vrševalec poklica. Če nastane dvom, se smatra za 
lastnika oni, za čigar račun se podjetje, obrat vodi 
ali poklic izvršuje. ч 

Člen 51. 
Če se poslovanje pri podjetju, obratu in poklicu 

ustavi zaradi smrti ali bolezni davčnega zavezanca, 
zaradi požara, poplave in drugih izrednih dogodkov, 
nezavisnih od volje davčnega zavezanca, najmanj za 
šest mesecev, se odpiše predpisani davek za Čas, 
dokler traja ustavitev, ob pogoju, da se je ustavitev 
prijavila ob času ustavitve, če se je vložila proš
nja, za odpis v 14 dneh od ponovnega začetega po
slovanja in če se ni nadaljevalo poslovanje med 
davčnim letom v 14 dneh pred potekom davčnega 
leta. 

Letnik X. 
Zmanjšava dohodka zaradi take ustavitve se ob 

odmeri za prihodnjo davčno dobo ne sine jemati v 
poštev. 

D a v č n a o s n o v a . 

Člen 52. 
Davčna osnova je enoletni čisti dohodek pod

jetja, obrata ali poklica v poslovnem letu, minulem 
pred davčnim letom. 

Čo se poslovno leto ne ujema s koledarskim le
tom, se mora vzeti v račun ono poslovno leto, ki se 
je končalo pred novim davčnim letom. 

Nezavisno od čistega dohodka plačujejo ta davek 
pred začetkom poklica zavezanci druge skupine, pod 
točko 3.) člena 42. kakor tudi potujoči agenti in 
trgovinski potniki, omenjeni v drugi skupini 1. a) 
člena. 42. 

Člen 53. 
Čisti dohodek jo skupni kosmati dohodek pod

jetja, obrata ali poklica, zmanjšan za odbitke iz 
člena 54. 

Dobiček, prenesen iz minulega poslovnega, leta, 
in podpore (subvencije) države in samoupravnih 
teles ne- spadajo h kosmatemu dohodku. 

Če predloži davčni zavezanec s prijavo (člen 105.) 
ali na izrecni poziv davčnega, oblastva (člen 56.) po 
načinu knjigovodstva začetni in končni inventar, 
odnosno bilanco in račun izgube in dobička, se 
ugotovi čisti dohodek na tej podstavi, ako se pre
priča davčni odbor, da so podatki in računi vero
dostojni in da so računi sestavljeni po zakonski 
predpisanih in renino vojenih trgovinskih knjigah. 

Člen 54. 
Od verodostojno dokazanega kosmatega dohodka 

se odbijajo stroški, potrebni, da se doseže, vzdrži in 
zavaruje kosmati dohodek, kakor: 

1.) najemnina za lokale v tuji zgradbi, odnosno 
najemninska vrednost v lastni zgradbi, če in kolikor 
je zavezana davku na dohodek od zgradb, kakor 
tudi najemnina, odnosno najemninska vrednost v; 
zgradbah z davčno olajšavo po členu 37., П., kur
java, razsvetljava in podobno; 

2.) katastrski čisti dohodek zemljišč iz točke 12.), 
prve skupine, člena 42.; 

3.) plače in dnevne mezde pomožnega osebja in 
služabništva v denarju ali v naravi1; 

4.) obresti dolgov, ki obremenjajo posel, kolikor 
so posamezno in poimenoma izkazane in dokazane; 

5.) odpisi za amortizacijo zgradb, ki niso zave
zane davku na dohodek od zgradb, prav tako tudi 
za stroje in za ostali mrtvi inventar; vsoto takega 
odpisa pa oceni davčni odbor. Razen tega se od
bijajo pri rudniških podjetjih izgube na substanci 
rudnika, na podstavi in v mejah glavnice, dokazano 
vložene v rudnik, in sicer po razmerju, v katerem 
je količina letno izkopane rude proti strokovno ugo
tovljeni celokupni kapaciteti rudnika; 

6.) faktično plačani državni in samoupravni po-
srednji davki, takse in carine, davek na poslovni 
promet; doklada za zbornice in prispevki za zavaro
vanje nameščencev v mejah zakonske obveznosti; 
premije za zavarovanje zgradbe in obrata, blaga in 
strojev; \ 

7.) prispevki za pokojninske fonde nameščencev, 
če jim je davčni zavezanec zavezan z zakonom ali 
s pravili, ki so jih odobrila pristojna, državna ob
lastva; 

8.) pri rudniških podjetjih in obratih, razen zgo
raj omenjenih odbitkov, še prispevki za bratovske 
skladnice kakor tudi vse posebne takse, vsi pri
spevki, vse odškodnine, zakupnine in posebne rud
niške davščine; 

9.) dohodki iz inozemstva v primeru člena 49. 

"~ Člen 55. 

Od kosmatega dohodka se ne smejo odbiti, najsi 
so kot faktični kdatki verodostojno dokazani: 

1.) zneski, uporabljeni za povečavo podjetja ali 
obrata, za povečavo osnovne glavnice ali za porav
navo dolgov; 

2.) neposrednji davek v tej obliki; 
3.) namestek delovne moči rodbinskih članov v 

podjetju ali obratu, če žive ti člani skupaj z davčnim 
zavezancem; 

4.) darila in nepogodbene nagrade nameščencem 
ali drugim in vsakovrstni drugi podobni neobvezni 
izdatki; 

5.) stroški za gospodinjstvo davčnega zavezanca 
v kakršnikoli obliki; 

6.) obresti od celokupne lastne ali tuje vložene 
glavnice, v kakršnikoli obliki; 
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7.) vnos (dotacija) v rezervne fonde (zaklade), 
razen vsote, za katero se daje pravica odpisa po 
točki 5.) člena 54.; 

8.) izgube iz minulih poslovnih let; in 
9.) povračilo podpore (subvencije). 

Člen 56. 

Če davčni zavezanec sam ali na poziv davčnega 
oblastva ne predloži verodostojnih računov (člen 53.) 
ali če se davčni odbor prepriča, da podatki in računi 
niso verodostojni ali da so računi sestavljeni iz ne
redno vojenih trgovinskih knjig, oceni čisti dohodek 
davčni odbor, in sicer prvenstveno, po možnosti, so
razmerno z onimi podjetji, obrati aïï poklici, katerih 
čisti dohodek je ugotovljen po odredbah členov 53. 
do 55. tega zakona. 

Po ocenitvi davčnega odbora se davčni zaveza
nec v ta namen ne sme več koristiti z računi iz svo
jih trgovinskih knjig. 

Člen 57. 
Če davčni odbor ne more ugotoviti čistega do

hodka tako, da ga primerja z drugim davčnim pred
metom po predhodnem členu, preizkusi davčno pri
javo, zapisniške izjave in vloge, ki jih je poslal davč
ni zavezanec njemu ali davčnemu oblastvu. Prav 
tako preizkusi davčni odbor tudi predlog davčnega 
oblastva, pri čemer vzame v oceno vse predložene 
podatke. Na podstavi tako zbranega gradiva, pa tudi 
po knjigah, ki jih je eventualno predložil davčni 
zavezanec, oceni davčni odbor po svobodnem pre
pričanju čieti dohodek, vpoštevaje višino vložene 
glavnice in opravljenega obrata kakor tudi možni 
dohodek po vseh konkretnih činjeničan in lokalnih 
in občih pogojih. 

Pri rudniških podjetjih mora preizkusiti predlog 
za odmero davka pristojno radarstveno oblastvo 
prve etopnje. Če davčni odbor ne usvoji mnenja 
rudarstvenega oblastva glede ocenitve, mora iz-
poslovati, preden odloči dokončno, mnenje glavne 
rudarstvene direkcije. 

Člen 58. 
Od novih podjetij, obratov in poklicev plačujejo 

davčni zavezanci, dokler ee ne ugotovi çrvi Detni 
čisti dohodek, davek začasno in sorazmerno a po
dobnimi že obremenjenimi podjetji, obrati in poklici; 
1K> ugotovljenem čistem letnem dohodku pa se izvrši 
končna odmera tako za prihodnjo davčno dobo ka
kor tudi sorazmerno s časom, minulim od začetka 
davčne obveznosti do konca prvega poslovnega leta. 

Če davčna obveznost prestane pred izvršeno 
redno odmero za davčno leto, odmeri davčno ob
lastvo davek po točki 1.) člena 127. tega zakona za 
ves čas, za katerega ni bil davek odmerjen z rednim 
postopanjem. 

D a v č n a s t o p n j a . 

Člen 59. 

Kot davek plačujejo davčni zavezanci: 
1.) prve skupine 10% 

druge skupine pod točkama 1- a) 
in 2.a) 8 % 

druge skupine pod točkami 1. b), 
2.b) in 4.) 6i%. 

tretje skupine 4_% 
osnovnega davka od 100 dinarjev čistega dohodka 
in razen tega: 

2.) dopolnilni davek od skupnega čistega do
hodka vseh davčnih predmetov istega zavezanca, 
zavezanih temu davku v okolišu enega davčnega 
oblastva prve stopnje, in sicer: 

4. Davek na rente. 

D a v č n a o b v e z n o s t . 

Člen 60. 
Davku na rente je zavezan vsak dohodek iz 

imovinskih predmetov in imovinskih pravic, ki ni 
zavezan nobenemu drugemu davku na dohodek, od
nosno davku na dobiček (členi 74. do 88.), ter se ne 
smatra za dohodek iz službenega razmerja in tudi 
ni oproščen plačevanja davka na dohodek, odnosno 
davka na dobiček (členi 74. do 88.) po tem zakonu. 

Semkaj spadajo zlasti: 
1.) obresti in rente od obveznic (obligacij) države, 

samoupravnih edinic, fondov, denarnih zavodov itd.; 
2.) obresti od vseh drugih posojil in terjatev s 

kakršnimkoli nazivom ali v kakršnikoli obliki; 
3.) obresti od hranilnih vlog v kakršniKoli obliki': 

na vložno knjižico, tekoči račun itd.; 
4.) osebne rente in vsakovrstni drugi podobni 

ponavljajoči se prejemki, kolikor se ne pojavljajo 
kot neposrednja odškodnina za storitve v službenem 
razmerju ali kot povračilo škode; 

5.) obresti, rente, podobni ponavljajoči se pre
jemki in dividende iz inozemstva; in 

6.) najemnine in zakupnine (tudi ob podzakupu) 
in vsakovrstni dohodki vseh onih imovinskih pred
metov in imovinskih pravic, kar jih ni zavezanih 
drugemu davku na dohodek ali davku na dobiček 
ter jih ni osnovanih na službenem razmerju in tudi 
ne oproščenih drugega davka na dohodek, če gre za 
zakup zemljišča, plačuje zakupodajnik, ako je za
kupnina večja nego vsota katastrskega čistega do
hodka, na ves presežek zakupnine tudi davek po 
tej obliki poleg davka na dohodek od zemljišč na 
vsoto katastrskega čistega dohodka. 

Člen 61. 
Dohodki od terjatev davčnih zavezancev, ki pla

čujejo davek na dohodek od podjetij, obratov in 
poklicev, niso zavezani temu davku, če se dokaže, 
da so taki dohodki del dohodka, ki je zavezan davku 
na dohodek od podjetij, obratov in poklicev, če se 
pravna podstava takih terjatev izpremeni, je treba 
plačevati davek po tej obliki. 

Temu davku tudi niso zavezane one vsote, ki 
jih dobivajo člani komanditnih ali drugih trgov
skih družb kot obresti od svojega dela, vloženega 
v obrat, če je v davčni prijavi dotiču ega obrata vsa 
vložena glavnica točno prijavljena. 

Člen 62. 
Temu davku niso zavezani dohodki samouprav

nih teles, ki jih prejemajo na javnopravni podstavi, 
odstopajo proti plačilu drugim pravico, ukoriščati 
ceste (ulice), trge in podobno (n. pr. takse za sta-
jališče fijakerjev, takse za prostore na trgu, na uli
cah itd.). 

Člen 63. 
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Davek po višji stopnji ne sme biti večji od davka 
po najbližji-nižji stopnji, povečanega za razliko, za
radi katere se uporablja "višja stopnja. 

Davek zavezancev druge skupine pod točko 3.) 
znaša na leto 60 dinarjev in za vsakega pomočnika 
po 30 dinarjev. 

Potujoči agenti in trgovinski potniki plačujejo 
na leto 1000 dinarjev davka. 

Na dopolnilni davek se ne smejo nalagati nobene 
samoupravne doklade, prav tako pa tudi ne na da
vek zavezancev tretje skupine. 

Tega davka se opraščajo: 
1.) država; 
2.) apanaže članov kraljevskega doma; 
3.) če velja reciprociteta, diplomatski predstav

niki in konzuli tujih držav kakor tudi uslužbenci 
njih rodbin, ako so tuji državljani, glede dohodka, 
ki ga dobivajo iz inozemstva; _ ^ 

4.) obresti hranilnih vlog pri poštni hranilnici in 
vseh zadrugah, omenjenih v členu 76., točki 7.)̂ , 

5.) podpore in vzdrževalnine, ki jih dajo starši 
otrokom in otroci staršem brez posebne pravne ob
veznosti; 

6.) obresti državnih in drugih posojil po veljav
nih specialnih zakonih; 

7.) štipendije; 
8.) dohodki javnopravnega značaja samouprav

nih edinic (oblasti, okrožij, srezov, občin, mest), 
cerkvenih občin in ostalih cerkvenih teles, samo
stanov, fondov in pobožnih ustanov (zadužbin) itd.; 

9.) dohodki od glavnice poedinih davčnih za
vezancev, ki ee obr omenjaj o skupno pri podjetjih, 
zavezanih javnemu polaganju Tačunov, z davkom 
na dobiček (dividende); 

10.) lastni dohodki kumuliranih sirotinskih bla
gajn; # 

11.) invalidske podpore po zakonu o invalidih m 
podpore, ki imajo značaj invalidnine in ki jih pre
jemajo ppedine osebe iz fondov, ustanovljenih po 
zakonu o zaščiti in zavarovanju delavcev; in 

12.) invalidi in druge osebe, telesno nesposobne 
za obdelovanje zemlje, glede zemljišča, oddanega v 
zakup. 

Ta oprostitev velja tudi za vse pribitke, ki se 
odmerjajo na podstavi neposrednjega davka. 

Člen 64. 
Verske, humanitarne, šolske, vzgojne, dobrodelne 

in socialne naprave, fonde in pobožne ustanove (za-
dužbine) sme ministrski svet na predlog ministra za 
finance glede dohodkov iz člena 60. tega zakona za
časno, celoma aH deloma, oprostiti tega davka in 
pribitka. 

Člen 65. -
Davčna obveznost nastane dne 1. januarja pri

hodnjega le.ta, pred katerim so se pridobili pogoji za 
davčno zavezanost; prestane pa dne 31. decembra 
onega leta, v katerem so pogoji davčne zavezanosti 
prestali. 

Od tega se izvzemajo primeri, če pride kdo iz 
inozemstva na ozemlje kraljevine, ako dotlej ni bil 
zavezan temu davku, potem, če se zavezanec izseli 
z ozemlja kraljevine ali če umre. V teh primerih 
nastane, odnosno prestane, davčna obveznost prvi 
dan prihodnjega meseca, ko so nastali, odnosno pre
stali, pogoji za davčno obveznost. 

Te odredbe se ne nanašajo na primere iz člena 71. 
Nastanek davčne obveznosti mora prijaviti davč

ni zavezanec davčnemu oblastvu v 30 dneh, izvzemši 
primere pobiranja po členu 71:; drugače ga zadenejo 
kazenske posledice iz člena 137., odnosno iz čle
nov 138. in 142. tega zakona. 

Če je glavnica izgubljena, prestane davčna ob
veznost samo, ako predloži davčni zavezanec dokaz 
o neizterljivosti terjatve. 

Člen 66. 
Pri fizičnih osebah, ki imajo stanovališče ona 

ozemlju kraljevine ali ki bivajo tukaj najmanj leto 
dni, in pri pravnih osebah, ki imajo tukaj svoj sedež, 
so zavezane temu/davku vse obresti in Tente, ne 
glede na to, odlt&j* teko (izvzemši one, ki so opro
ščene po členu 63.). 

Na obresti in rente, ki jih dobivajo te osebe iz 
inozemstva, se. ne plačuje ta davek samo takrat, 
kadar davčni zavezanec dokaže, da plačuje na te 
obresti in rente v inozemstvu neposrednji davek. 

Fizične in pravne osebe, ki stanujejo, odnosno 
imajo svoj sedež v inozemstvu, plačujejo davek po 
tej obliki na vso obresti in rente, ki jih prejemajo 
z ozemlja naše kraljevine. 

D a v č n a o s n o v a . 

Člen 67. 
Izvzemši primere davčnega pobiranja po čle

nu 71., so davčna osnova vsi prejemki prejšnjega 
davčnega leta v obliki obresti in rent, v gotovini 
ali v naravi z denarno vrednostjo, in sicer: 

1.) pri posojilih v obliki vrednostnih papirjev: 
obresti, ki se izplačajo, zapišejo upniku v prid aH 
vkapitalizirajo; 

2.) pri posojilih po specialnih pogodbah: letna 
vsota obresti in vrednosti vsoh prejemkov in stori
tev, do katerih ima upnik pravico; 

3.) pri hranilnih vlogah: obresti, ki se plačujejo 
ali dovoljujejo vlagatelju trimesečno, poluJetno ali 
letno; 

4.) pri rentah: letna vsota rente ali letna vred
nost dohodka v kakršnikoli obliki, ki pripada uži
valcu kot renta po pogodbi ali na dmgi pravni pod
stavi; in 

5.) pri vseh imovinskih predmetih in pravicah, 
kar jih je zavezanih davku po tej' obliki, letni do
hodek, odnosno vrednost dohodka po stanju koncem 
prejšnjega davčnega leta. 

Če nastane davčna obveznost med davčnim le
tom, se vzame za davčno osnovo zavezancev do
hodek, ki ga utegne dobiti do konca davčnega leta. 

Člen 68. 
Če ni vrednost dohodka imovinskega predmeta 

ali imovinske pravice določena s pogodbo ali z drugo 
listino, jo ugotovi davčni odbor a svobodno ocenit
vijo. 

V dolgo vinih, razmerjih se jemlje dohodek v vi
šini, določeni z listino, ne glede na to, ali ga je 
davčni zavezanec faktično prejel ali ne. če dohodek 
ni določen z listino in se tudi ne da ugotoviti, a je 
obstoj dolgovnega razmerja dokazan, se smatra za 
dohodek 6 % na leto od vrednosti dolgovnega raz
merja. 

Če je terjatev predmet sodnega postopanja, se 
smeta odmera in izterjatev davka na prošnjo davč
nega zavezanca ustaviti, dokler se to postopanje1 ne 
konča. 

Od kosmatega dohodka se morajo odbiti, Če so 
dokazani: 

1.) pri rentah in podobnih ponavljajočih se pre
jemkih bremena, ki zmanjšujejo vrednost prejem-

r.'/i^jÉaM. '..^'- • 
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kov. toda so z njimi v neposrednji /.vezi ter SC opi
rajo na privatnopravno podstavo; 

2.) pri imovinskih predmetih in. pravicah stroški 
za upravo in vzdrževanje predmetov, odnosno za 
ukoriščanje pravic, če obvozno obrcmenjajo davč
nega zavezanca. 

Izdatki za ustanovne svrhe so pri ustanovah ne 
snvjo vštevati v prednja bremena. 

D a v v n a s t o p n j a. 

Člen 69. 
Kot davek se plačuje: 
1.) pri obrestih od hranilnih vlog (člen 60.. toč

ka 3.), pri denarnih zavodih, hranilnicah in zadrugah 
8 %, t. j . osem dinarjev, in 2.) pri ostalih obrestih 
in rentah 15%, t. j . 15 dinarjev davka od vsakih 
100 dinarjev davčne osnove. 

Vdove in osebe pod skrbstvom, pri katerih skup
ni dohodek, zavezan davku na rente, ni večji od 
10.000 dinarjev, plačujejo v primeru pod 2.) 8 %, 
t. j . osem dinarjev od 100 dinarjev davčne osnove; 
vendar pa se ta odredba no nanaša na primere, kjer 
se pobira' davek od dolžnikov. 

v... 

Л 

R a z n e o d r e d b e . 

Člen 70. 
Davek na rente se pobira od samega davčnega; 

zavezanca po davčnem razporedu, odnosno od dolž
nika, ko se izplačujejo obresti in rent«. j . 

Člen 71. / У 

Ce izplačujejo obresti in rente "kot dolžnik 
država, samoupravna edinka, javen fond, delniško 
družbe in ostale osebe, ki plačujejo davek na dobi
ček (členi 74. do 88.), in kumulirane sirotinske bla
gajne, pobira ta davek vedno in v vsakem primeru 
dotična blagajna (dolžnik) o priliki, ko izplačuje ob
resti in rente. Za take primere sploh n© velja opro
stitev iz členov 63. in 64. tega. zakona, razen opro
stitev v členu 63., točkah 4.), 6.) in 9.). 

V teh primerih pobiranja se ne smejo vpostevati 
odbitki po členu 68. 

Davek se mora pobrati tudi takrat, kadar obresti 
in renta niso faktično izplačane, nego se samo pri-
drže ali vkapitalizirajo kot prirastek imovine. 

Na davek, ki se tako pobira, se ne sme nalagati 
nobena samoupravna doMađa. 

Ce se ugotovi z vpogledom nepravilnost v poslo
vanju dotične blagajne na Škodo države, se mora 
škoda takoj poravnati z 8%himi obrestmi'za ves 
čas zamude; če pa gre tudi za kaznivo dejanje, se 
uporabijo odredbe drugega odstavka člena 142. 

Ölen 72. 
Če davčni zavezanec ne stanuje na tukajšnjem 

ozemlju, plačuje ta davek dolžnik, odbijaje odmer
jeni davek od vsote dolžnih obresti, odnosno rente. 

Člen 78. 

Ce se izterja terjatev sodno, mora pobrati sodišče 
od izterjane vsote, ko jo izroči upniku, pripadajoči 
davek na rente. Ce tako izterjana terjatev ni bila 
prijavljena davčnemu oblastvu, se uporabijo kazen
ske odredbe iz člena 137., odnosno člena 142. 

5. Davek na dobiček podjetij, zavezanih jav
nemu polaganju računov. 

D a v č n a o b v e z n o s t . 

Člen 74. 
Davku na dobiček podjetij, zavezanih javnemu 

polaganju računov, so zavezane: 
1.) delniške družbe, komanditne družbe na del

nice, družbe z omejenim poroštvom, zadruge, rud
niško družbe, zavarovalne družbe in hranilnice, koli
kor so vse te osebe zavezane javnemu polaganju 
računov in imajo svoj sedež na ozemlju kraljevine; 

2.) pridobitna podjetja države in samoupravnih 
edinic;' 

3.) inozemske pravne osebe glede svojih podjetij, 
odnosno posestev v kraljevini, če imajo na ozemlju 
kraljevine po predpisih registrirano zastopništvo 
(podružnico, agenturo, založišče itd.) ali če imajo 
nepremičnine na ozemlju kraljevine. 

Člen 75. 

Za podružnice in druge ločene nesamostalne 
obrate (založišča, agenture, prodâjalnice, tvornice 
itd.) se odmerja davek skupno in obenem s centralo. 
Podjetjem države in samoupravnih edinic se od
merja davek vsakemu posebe. 
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Člen 76. 

Tega davka se opraščajo: 
1.) vsa državna podjetja, ki se opirajo na pra

vico monopola ali služijo namenom javne uprave in 
prometa, kakor tudi vsa ostala, če in kolikor služijo 
neposredno potrebam države same; 

2.) podjetja samoupravnih edinic, kolikor služijo 
neposredno namenom javne uprave ali neposredno 
lastnim potrebam samoupravnih eđinic; 

3.) podjetja s posebnimi zakonskimi ugodnostmi: 
4.) inozemska podjetja, po mednarodnih pogod

bah: 
5.) Državna hipotekama banka in poštna hranil

nica; 
6.) direkcija za kmetijski kredit s krajevnimi in 

oblastnimi zadrugami in Zanatska banka- kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca, a. d. (Obrtna banka kralje
vino Srbov, Hrvatov in Slovencev, d. d.); 

7.) vse zadruge (tudi agrarne združbe) in njih 
zveze, ustanovljene po zakonu o zadružništvu, in 
sicer tako zadruge kakor tudi zveza, če je v njej 
včlanjenih najmanj 20 takih zadrug, če ne razdelju
jejo dobička^ če ne dajo članom upravnega in nad
zorstvenega odbora tantiem in če se njih rezerve 
nikakor in nikoli ne smejo razdelili med zadružnike; 

8.) nabavljalne zadruge državnih uslužbencev in 
njih zveza, ustanovljena po zakonu z dne 5. decem
bra 1920.; 

9.) združbe in zadruge, ustanovljene brez namena 
zaslužka po načelu vzajemnosti, kakor tudi samo
stalni fondi, ki jih ustanove javna telesa ali pod
jetniki za svoje nameščence zaradi zavarovanja: bo
lezenskih stroškov, odškodnin ob nezgodi, zavaro
vanje invalidnine, pokojnine za starost, pokojnine 
za vdove in sirote, za pogrebne stroške ali za pod
pore javnim in privatnim uradnikom in ostalim 
uslužbencem, najsi prejemajo prispevke in darila 
tudi od nečlanov; 

10.) vodne zadruge, ustanovljene po zakonih o 
vodnem pravu; 

11.) oblastne samoupravne hranilnice. 
Oprostitev pod točkami 1.), 2.), 5.), 6.), 7.), 8.), 

9.), 10.) in 11.) velja tudi za vse pribitke, ki so od
merjajo na podstavi neposrednjega davka; za opro
stitev pod točkama 3.) in 4.) pa sta odločilna glede 
pribitkov obseg in besedilo ugodnosti, odnosno po
godbe. 

Člen 77. 
Davčna obveznost se začne z onim dnem, od ka

terega podjetje pravno obstoji, prestane pa koncem 
onega meseca, v katerem podjetje dokazano popol
noma ustavi poslovanje. Začetek in prestanek davč
ne obveznosti mora prijaviti davčni zavezanec pri
stojnemu davčnemu oblastvu v 14 dneh. Davčni za
vezanec, ki ne ravna tako, se kaznuje po odredbah 
člena 138. tega zakona. 

Čo podjetje nadaljuje poslovanje med likvidacijo 
ali konkurzom, se izvrši nova odmera, davka na pod
stavi uspeha tega poslovanja. 

Imovina podjetij v likvidaciji se ne sme razdeliti, 
dokler" se ne odmeri in ne pobere ves davek do pre
stanka davčne obveznosti. 

Člen 78. 
Če se razširi poslovanje podjetja tudi na inozem

stvo, jo temu davku zavezan ves dobiček podjetja. 
Ce ima podjetje v inozemstvu stalno zastopništvo 

(agenturo, založišče, podružnico, poslovne prostore 
za kupovanje in prodajanje itd.), mora plačevati .da
vek tudi na ta dobiček, ako ne dokaže, da plačuje 
nanj v inozemstvu davek iste ali podobne oblike.^ 

Podjetja s sedežem v inozemstvu, ki razširijo 
svoje poslovanje tudi na ozemlje kraljevine, plaču
jejo davek na dobiček od tega svojega poslovanja. 

Člen 79. 

Ministrski svet se pooblašča, da sme na predlog 
ministra za finance oprostiti plačevanja tega davka, 
celoma ali deloma, začasno, podjetja, ustanovljena 
v javne, kulturne in dobrodelne svrhe občega po
mena, če dajo samo neznaten clobiček, ki v razmerju 
proti drugim sorodnim podjetjem ni vpošteven. 

D a v č n a o s n o v a . 

Ölen 80. 
Davčna osnova je dobiček enega leta, izračunjen 

po odredbah tega zakona, po stanju, ki se izkazuje 
v bilanci, sestavljeni za poslovno leto,. minulo pred 
davčnim lotom. 

Za prvo leto poslovanja podjetja je davčna osno
va ista kakor davčna osnerva drugega leta. Davek 
se predpiše naknadno, obenem za prvo in drugo 
davčno leto sorazmerno s trajanjem poslovanja. 

Letnik X. 

Dokler se ne določi prva davčna osnova po prvi' 
sestavljeni bilanci podjetja, se odmori davek pod
jetju začasno v višini ^minimalnega, davka, določe
nega v členu 86. 

Člen 81. 
Dobiček enega poslovnega leta, zavezan davku 

(davčna osnova), se izračuni po bilanci in računu 
izgube in dobička; pri tem se vpoštevajo odredbe 
členov 82. in 83. tega zakona. 

Člen 82. . 
Ko se določa davčna osnova, se ne sinejo odbiti: 
J.) jieposrednji davek, plačan po tej obliki; 
2.) neposrednji davek z vsemi pribitki, ki jih je 

plačalo podjetje namesto svojih nameščencev; 
3.) poslovnal izguba v predhodnem poslovnem 

letu; 
4.) odškodnine ali koristi ustanoviteljev ali dru

gih članov iz dohodka podjetja, posebe zaračunjene 
v bilanci; obresti ali dividende (prioritetne dividen
de) od celokupne lastne glavnice; 

5.) povračilo podpore (subvencije) države ali 
samoupravnih edinic in garantiranega (zajamčenega) 
prispevka države, in drugih javnih teles; 

6.) pri inozemskih podjetjih vsaka obremenitev 
tukajšnjih podružnic po glavnem zavodu kot del 
režijskih stroškov; 

7.) darila in nepogodbene nagrade nameSčencora 
ali drugim osebam in vsakovrstni drugi podobni ne
obvezni izdatki (razen če BO V neposrednji zvezi s 
poslom ter se gibljejo, v običajnih mejah); 

8.) tantieme, dnevnice in druge podobne nagrade 
članov upravnega in nadzorstvenega odbora kakor 
tudi nepogodbene tantieme ostalih uslužbencev pod
jetja; 

9.) vsakovrstni odpisi aH vnosi (dotacije) v re
zervne fonde, razen onih, ki so omenjeni v členu 83. 
pod točkami 7.), 8.) in 9.); 

10:) dohodek rudniških podjetij od odškodnine za 
pomožne rove, za učinjene storitve in iz naslova 
rudniških 'služnosti (servitutov); in 

1.1.) vsote, uporabljene iz tekočih dohodkov za 
povečavo imovine v kakršnikoli obliki. 

Ce je čisti dobiček po bilanci zmanjšan za zgoraj 
naštete ddbitke in se ugotovi z vpogledom aili pre
gledom knjig njih vknjižba v breme dobička, se 
morajo dodati čistemu dobičku po MancL 

Člen 83. 
Ko se določajo davčne osnove, se odbijajo: 
1.) presežek vplačila preko nominalne vrednosti 

novih delnic ob priliki emisije; 
2.) prenos dobička, že obdavčenega v minulem 

letu; 
3.) dohodek onih predmetov, ki spadajo pod 

kakšno drugo davčno obliko ali uživajo začasno 
olajšavo po členu 37., IL, v veoti, ki služi za pod
stavo odmeri davka po dotični davčni obliki Sem
kaj spadajo tudi prejete dividende domačih delni
ških družb; 

4.) dohodek v obrestih, oproščenih davka na 
rente; 

5.) podpora (subvencija) države in samoupravnih 
eđinic kakor tudi garantirani prispevki države; 

6.) izguba neizterljivih terjatev, če jo je odobril 
zbor delničarjev (glavna skupščina) s tem, da je 
sprejel bilanco; 

7.) vsote, ki so v bilanci odpisane ali pa so vlo
žene v posebne rezervne fonde, iz katerih naj se po
krivajo izdatki ali izgube točno označene vrste, in 
sicer: kot zmanjšava vrednosti predmetov (razen 
zgradb, ki so zavezane davku na dohodek od zgradb 
kakor tudi onih, Id uživajo začasno olajšavo po čle
nu 37., П.), izgube na substanci in druge: poslovne 
izgube, kolikor so že nastale v poslovanju ali se 
morejo zanesljivo vedeti že naprej kot posledica po
slovnih razmer. Glede izgub na substanci rudnikov 
veljajo odredbe iz člena 54., točke 5.); 

8.) vnos (dotacija) v pokojninski fond nameščen
cev dotičnega podjetja, če obstoje posebna pravila 
za upravljanje tega fonda, in. vsi drugi izdatki za 
nameščence, izvzemši izdatek iz točke 2.) člena 82., 
če in kolikor je podjetje za to zavezano po zakonu 
ali pogodbi; pri rudniških podjetjih vnosi v bratov-
sko skladnico in vsi drugi vnosi, ki jih je rudniško, 
podjetje zavezano dajati po zakonu ali pogodbi; 

9.) pri zavarovalnih podjetjih ona vsota, ki je 
postavljena v premijske rezerve po poedinih granah 
zavarovanja, kakor tudi obresti takih rezervnih fon
dov, dokler se ne uporabijo te vsote v druge svrb.3; 

10.) pri zavarovalnih podjetjih prijavljene in pri
znane, toda' še neporavnane terjatve od zavaro
vanja; in 

11.) vsaka izguba in vsak izdatek, ki obremenja 
že obdavčen fond. 

ШШША 
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Razen teh odbitkov se priznavajo kot izdatki 
plačani posrednji davki, takse, carine, davek na 
poslovni promet, samoupravne davščine, doklade za 
dotične zbornice, vse vrste zavarovanja zoper škodo, 
pasivne obresti, najemnine, zakupnine in vobče vsi 
režijski stroški, potrebni za dosezanje dobička, koli
kor niso izvzeti v členu 82. 

Vsoto odpisa po točki 7.) sme davčno oblastvo 
znižati, ko je zaslišalo tri izvedence, izmed katerih 
imenuje enega davčno oblastvo, drugega davčni za
vezanec, tretjega .kot predsednika pa izvolita iz
vedenca ali. če se ne zedinita, -pristojna zbornica. 
Rezervni fondi pod točko 7.) ne smejo biti večji od 
vsote, ugotovljene v bilanci kot vrednost dotičnih 
predmetov. 

Člen 84. 
Pri nabavljalnih (konsumnih), kreditnih, proizva

jalnih, prodajalnih, zdravstvenih, samopodpornih in 
podobnih zadrugah in njih zvezah, ki razdeljujejo 
po svojih pravilih del presežka ali ves presežek med 
člane v razmerju poslovanja z zadrugo, ni zavezan 
davku presežek, odnosno del presežka, ki se raz
deljuje na ta način. 

To ugodnost uživajo zadruge, če po svojih pra
vilih: 

1.) razdeljujejo blago samo članom, predelujejo 
ali prodajajo samo svoje izdelke, odnosno pridelke 
članov ali če omejujejo poslovanje izključno na 
člane; 

2.) vobče ne plačujejo obresti na deleže ali pla
čujejo samo omejene obresti, ki ne presezajo 6%; 

3.) dajo članom, ki imajo samo en delež, enako 
pravico fio obresti kakor onim, ki imajo več deležev, 
ter tudi sicer enako postopajo z vsemi zadružniki. 

Člen 85. 
Vsi davčni zavezanci po tej davčni obliki morajo 

dovoliti na pismeno zahtevo davčnega oblastva vpo
gled v svoje knjige in račune; drugače se kaznujejo 
v denarju s 1000 do 10.000 dinarjev, davčno ob
lastvo pa izvrši odmero tudi na podstavi svojih po
datkov. 

Organi, ki 'vrše vpogled, morajo ob zakonski od
govornosti varovati tajnost ter ne smejo, razširjati 
vpogleda na kaj drugega nego na ono, kar vpliva 
na pravilni razpored davka dotičnih davčnih zave
zancev. 

D a v č n a s t o p n j a . 

Člen 86. 
Kot davek na dobiček podjetij, zavezanih jav

nemu polaganju računov, se plačuje od dobička, iz-
račuujenega po členih 81. do 84.: 

1.) osnovni davek': 
a) za zadruge iz člena 84. tega zakona 

kakor tudi za regulativne hranilnice in 
me.stne hranilnice z 10%; 

b) za industrijska in rudniška podjetja 
kakor tudi za zadruge, ki niso omenjene v 
členu 84., 7. 1 1 % ; 

o) za vsa ostala podjetja 7. 12 %; 
2.) dopolnilni davek, ki znaša: 

2 %, če ne preseza donosnost 6 % vložene glavnice 
3 %. » :• » 8 % » 
4 % , » :•• •- 1 0 % >-

5 %, » • >' 12 % 
6%. > .. » 14%. » 
7%, * ,-< » » 16% 
8 %. * » » » 18 % » 
9 % . ч » » •••• 20% 

10%, -v ?• :• * 22% 
11 %, » * •> 24 % » 
Д2 % , : > » > - •> 26 % >• 

. 13 %, » •« » •> 28 % * 
14%, * » » » 30%. » » 
15 % od donosnosti preko 30 %. 

Vendar pa ne sme znašati osnovni davek z do
polnilnim davkom vred manj nego l'2°/oo, t. j . en 
dinar in dve desetini dinarja na 1000 dinarjev glav
nice, vložene v podjetje, ki je zavezano davku; pri 
zavarovalnih družbah pa ne sme biti manjši nego 
l-2°/oo, t. j . en dinar in dve desetini dinarja na 
1000 dinarjev od zneska letnih čistih premij (po od
bitku pobranih premij — bonus). 

Ce se steko davčne stopnje pod točko 1. a), b) 
in c) istega davčnega zavezanca, se uporabi na vse 
samo višja davčna stopnja. 

Ce se uporablja višja stopnja dotičnega davka, 
ne sme biti davek večji od davka po najbližji nižji 
stopnji, povečanega za razliko dobička, zaradi ka
terega se uporablja višja davčna stopnja. 

Donosnost se ugotavlja iz razmerja dobička, ki 
služi za davčno osnovo, proti vloženi glavnici dotič
nega podjetja. 

Za vloženo glavnico podjetja se smatrajo: osnov
na glavnica, vplačana po stanju knjig prvi dan po
slovnega leta, obči rezervni fond in vsi ostali pravi 
rezervni fondi, izkazani v bilanci, s katerimi pod
jetje svobodno razpolaga, potem dobiček, prenesen 
iz prejšnjega leta, in povečava glavnice, kolikor se 
je vplačala v prvi polovici dotičnega poslovnega 
leta. 

Za osnovno glavnico pri delniških družbah in 
komanditnih družbah na delnice se smatrajo vpla
čana osnovna glavnica, pri zadrugah vsota vplača
nih deležev zadružnikov, pri družbah z omejenim 
poroštvom kakor tudi pri rudniških družbah pa te
meljna vplačila, odnosno vrednost kuksov, v obeh 
poslednjih primerih skupno z doplačili. 

Pri podjetjih, ki nimajo vloženo glavnice, se 
jemlje donosnost z 10 %. 

Ko se izračunavata osnovni in dopolnilni, davek, 
se zaokroža davčna osnova na nižjo polno stotico 
dinarjev. 

Na dopolnilni davek se ne sme nalagati nobena 
samoupravna doklada. 

Člen 87. 
Za zadruge za medsebojno podpiranje, pri kate

rih se zbirajo poslovni deleži z vplačili, ki ne pre
sezajo na mesec 50 ali na teden 10 dinarjev ter je 
njih poslovanje omejeno na to, da dajo članom pod
por, predjem ali posojilo ob nesreči, potrebi, bo
lezni ali smrti,' se znižuje stopnja osnovnega davka 
na dobiček (člen 86., točka l .a) za 5$fc, če računijo 
članom maksimalno za 3 % večje obresti od naj
višje obrestne mere, ki jo je računila Narodna banka 
v dotičnem letu za eskontiranje menic. 

Če bi bila eskontna mera nižja od 5 %, zadruga 
ne izgubi te ugodnosti, ako je računila članom 8%ne 
obresti. 

Člen 88. 
Če pri industrijskih ali rudniških podjetjih upra

va (centrala) in podružnice (tvornica, delavnica, 
agentura, založišče itd.) niso v okolišu ene občine, 
se porazdeli skupno odmerjeni osnovni davek v 
kraju, kjer ima uprava sedež, kot osnova za samo
upravne doklade tako, da se izloči za občino, kjer 
ima uprava, sedež, prvenstveno 20 %, ostanek 80 % 
pa se porazdeli med občino, kjer ima uprava sedež, 
in med občine podružnic v razmerju njih doseženega 
kosmatega dohodka. 

Ce kje ni kosmatega dohodka ali če ga ni mo
goče ugotoviti, se izvrši porazdelitev ostalih 80 % 
osnovnega davka za odmero samoupravnih dokiad 
v dotičnih občinah po razmerju osebnih izdatkov 
uslužbencev in delavcev. 

Pri podjetjih trgovinskega značaja, denarnih za
vodih, zavarovalnih družbah in zadrugah, ki niso 
industrijskega značaja, se izloči za občino, kjer ima 
uprava sedež, prvenstveno 50 %, ostanek pa se po
razdeli po odredbi predhodnega odstavka. 

Pri prometnih podjetjih služi za odmero samo
upravnih dokiad ves osnovni davek edino v .kraju, 
kjer ima uprava sedež. 

6. Davek na dohodek od nesamostalnega 
dela in poklica. 

( U s l u ž b e n s k i d a v e k . ) 

Člen 89. 
Temu davku je zavezan vsak dohodek iz ne

samostalnega dela in poklica, ki izvira z območja 
kraljevine bodisi neposredno iz službenega razmerja, 
bodisi iz pravice, ki je dana z zvanjem ali položajem, 
če dejanski ni zavezan davku na dohodek podjetij, 
obratov in poklicev (člen 42., člen 55., točka 4.), od 
nosno davku na .dobiček podjetij, zavezanih javne
mu polaganju računov (člen 82., točki 7. in 8.). ne 
glede na to, ali sta delo ali poklic trajnega ali pre
hodnega značaja. Temu davku je zavezan tudi do
hodek, ki izvira iz inozemstva za nesamostalno delo, 
in nesamostalen poklic, ki se izvršuje na ozemlju 
kraljevine, kolikor se ne" dokaže, da se plačuje nanj 
v inozemstvu neposrêdnji davek. 

Za dohodke, zavezane temu davku, se smatrajo 
zlasti: 

1.) plače, doklade na plače vsake vrste, hono
rarji, nagrade, remuneracije, gratifikacije, tantieme, 
sejne in dežurne dnevnice, izpitne takse, štolarine in 
druge podobne nagrade ali prejemki s kakršnimkoli 
imenom, koristi z denarno vrednostjo in odškodnine 
osebam, ki so zaposlene v državni, javni ali privatni 
službi; 

2.) pokojnine, podpore, oskrbnine in vsi drugi 
prejemki in druge koristi z denarno vrednostjo za 
prejšnjo osebno službo ali službo tretje osebe. 

Za take dohodke se ne smatrajo: 
1.) civilna lista in prejemki narodnih poslancev; 
2.) onerozni prejemki uslužbencev v državni ali 

drugi javni službi, kakor razne povprečnine za po
krivanje službenih izdatkov, dnevnice oblastnih po
slancev, potne dnevnice in ostali potni stroški; 

3.) oneTOzni prejemki oseb, ki so zaposlene ali 
nameščene v privatni službi, v višini dokazanih 
stroškov. 

Člen 90. 

Tega davka se opraščajo: 
1.) po načelu reciprocitete diplomatski zastop

niki tujih držav in druge osebe, ki jim pripada po '• 
mednarodnem pravu izdeželnost, s svojimi uradniki 
in nameščenci, kakor tudi vse osebe, ki jim pripada 
na podstavi državne pogodbe ali po mednarodno
pravnih načelih pravica do oprostitve, kolikor so vse 
te osebe inozemski državljani; 

2.) dohodek kmetijskih delavcev in služabnikov 
pri kmetijskem delu kakor tudi delavcev pri postav
ljanju kmetijskih zgradb na kmetih; 

3.) plače in prejemki vojakov stalnega kadra iz
pod podnaredniškega čina; 

4.) dijaki glede svojega dohodka od poučevanja; 
5.) dohodek nekvalificiranih delavcev-dninarjev, 

na hitro roko najetih za poseli ob izrednih in nujnih 
javnih potrebah; 

6.) dohodek od nesamostalnega dela in poklica, 
če ne preseza 400 dinarjev na mesec, 100 dinarjev 
na teden in 16, dinarjev na dan, in poleg tega za 
vsakega zakonskega otroka do 18 let, ki nima samo-
stalnega dohodka, po 100 dinarjev na mesec, 25 di
narjev na teden in 4 dinarje na dan. 

Člen 91. 
Vsi ponavljajoči se prejemki, zavezani davku, iz 

Vsakega službenega razmerja ali vsakega poklica se 
smatrajo za en davčni predmet. Prejemki in koristi, 
ki se pojavljajo zdaj pa zdaj, so vsak zase poseben 
davčni "predmet. 

01 en 92. 
. Davek se odmerja po znesku mesečnega, teden

skega, odnosno dnevnega ponavljajočega se dohodka, 
zmanjšanega za znesek zakonskega odbitka po pri
hodnjem členu. Ce ponavljajoči se dohodek ni dolo
čen na mesec, odnosno na teden, nego za drug cas, se 
izračunava davek sorazmerno z mesečnim ali teden
skim zneskom, pri čemer se računi teden s 6 dnevi, 
mesec s 25 dnevi in leto s 300 dnevi 

Če dohodek ni določen po času (akordna plača, 
plača od kosa in podobno), se določi dohodek po 
znesku, ki bi spadal povprečno ali spada običajno 
na dan, teden ali mesec. 

Na dohodke in koristi, ki se pojavljajo zdaj pa 
zdaj, se odmerja davek po členu 96. 

Člen 93. 
Ko se izračunava davku zavezani dohodek od 

ponavljajočih se prejemkov in koristi, med katere 
se štejejo vsi ponavljajoči se prejemki in vse ponav
ljajočo se koristi, kar jih je kakorkoli ugotovljenih 
naprej, se odbije: 

1.) če dòKodek ne preseza 4000 dinarjev naj me
sec (960 dinarjev na teden, 160 dinarjev na dan) — 
400 dinarjev na mesec (120 dinarjev na teden in 16 
dinarjev na dan) in za vsakega otroka po členu 90., 
točki 6.), po 100 dinarjev na mesec (25 dinarjev na 
teden; 4 dinarje na dan); 

2.) če znaša dohodek preko 4000 dinarjev na me
sec (preko 960 dinarjev na teden in 160 dinarjev na 
dan) do 6000 dinarjev na mesec (do 1440 dinarjev 
na teden in 240 dinarjev na dan) — polovica zneska, 
določenega v predhodni točki 

Na dohodek preko 6000 dinarjev na mesec (1440 
dinarjev na teden in 240 dinarjev na dan) se ne do
voljuje noben odbitek. 

Če je kdo v več službenih razmerjih, se vpošteva 
odbitek samo iz onega davku zavezanega službenega 
razmerja, ki donaša največji dohodek. 

Če imata dohodek iz nesamostalnega dela in po
klica mož in žena, se prizna odbitek za otroke samo 
pri očetovem dohodku. 

Člen 94. 
Dohodek ali del dohodka v naravi se ocenja po 

denarnem namestku, ki ga določi minister za social
no politiko po členu 22. zakona o zavarovanju delav
cev. Za koristi, ki tukaj niso obsežene, določa njih 
namestek davčno oblastvo po dejanskih krajevnih 
cenah, ko je zaslišalo delodajalce. Vrednost stano
vanja državnega uslužbenca se ne sme'oceniti"više 
nego stanarina,' Id mu* pripada po zakonu." 
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Člen 96. 

Za ponavljajoče se prejemke in ponavljajoče se 
koristi znaša davek: 

1.) Za tedenski dohodek, zmanjšan za zakonski odbitek: 

Dohodek 
Din 

Davek 
Din 

«1 
3. 
4. 
5.; 

8.1 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
26. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35 
36 
37 
38. 
39, 
40. 
41, 
42, 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48 
49 
50. 
61 
52. 
63. 
54, 
56, 

do 
49 » 
73 » 
97 » 
121 » 
146 » 
169 » 
193 » 
217 » 
241 » 
266 » 
289 » 
313 » 
337 » 
361 » 
385 » 
409 * 
433 » 
457 » 
481 » 
605 » 
529 » 
663 » 
677 » 
601 » 
626 » 
649 » 
673 » 
697 » 
721 » 
745 » 
769 » 
793 » 
817 » 
841 » 
866 > 
889 » 
913 » 
937 » 
961 » 
986 » 
1009.» 
1033 » 
1067 » 
1081 » 
1105 » 
1129 » 
1163 » 
1177 » 
1201 » 
1226 > 
1249 » 
1273 » 
1297 » 
1321 » 

48 
72 
96 
120 
145 
168 
192 
216 
240 
264 
288 
312 
336 
360 
384 
408 
432 
466 
480 
604 
628 
552 
676 
600 
624 
648 
672 
696 
720 
744 
768 
792 
816 
840 
864 
888 
918 
936 
960 
984 
1008 
1032 
1066 
1080 
1104 
1128 
1152 
1176 
1200 
1224 
1248 
1272 
1296 
1820 
1344 

1 — 
1-60 
2- — 
2-60 
3 -
4- — 
4-50 
5-50 
6-60 
7 6 0 
8 5 0 
9 5 0 

10-60 
11-50 
12-50 
14 — 
15 — 
1 6 -
18- — 
19 •—• 
2060 
22 — 
23-50 
2 5 - -
2 7 - -
28-60 
3 0 -
3 2 -
34-50 
3 6 -
3 8 - -
40 — 
42-50 
44- — 
46 -
48- — 
50 — 
6 2 -
5 5 - -
67-— 
5 9 - -
6 2 -
6 4 - -
6 6 - -
6 8 - -
7 0 - -
7 2 - -
74--, 
7B- — 
78- — 
80- — 
8 3 - -
85- — 
8 7 - -
8 9 - -

Dohodek 
Din 

co 

56. od 
57. 
68. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66, 
67, 

70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75, 
76. 
77, 
78. 
79, 
80, 
81. 
82. 
83 
84. 
85. 
86, 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 

99, 
100. 
101, 
102 
103. 
104. 

preko 

Davek 
Dia 

1345 do 
1369 » 
1393 » 
1417 » 
1441 » 
1466 » 
1489 » 
1613 » 
1537 » 
1661 » 
1585 » 
1609 » 
1633 » 
1657 » 
1681 » 
1706 » 
1729 » 
1763 » 
1777 » 
1801 » 
1826 » 
1849 * 
1873 » 
1897 > 
1921 » 
1945 » 
1969 » 
1993 » 
2017 » 
2041 » 
2065 » 
2089 > 
2113 » 
2137 » 
2161 » 
2185 » 
2209 » 
2233 » 
2267 » 
2281 » 
2305 » 
2329 » 
2353 » 
2377 » 
2401 » 
2425 > 
2449 » 
2473 » 
2497 » 
2520 » 
2640 » 
2880 » 
3120 » 
3600 » 
4320 

1368 
1392 
1416 
1440 
1464 
1488 
1512 
1536 
1560 
1584 
1608 
1632 
1656 
1680 
1704 
1728 
1752 
1776 
1800 
1824 
1848 
1872 
1896 
1920 
1944 
1968 
1992 
2016 
2040 
2064 
2088 
2112 
2136 
2160 
2184 
2208 
2232 
2266 
2280 
2304 
2328 
2362 
2376 
2400 
2424 
2448 
2472 
2496 
2620 
2640 
2880 
3120 
3600 
432Q 

92-
94-
96-
98-

101-
103-
106-
108-
i l l 
u s 
ile-
118-
121-
123-
126 
129-
131-50 
134-
137-
1H9-
142-
146' 
148' 
151 
154 — 
156 
169 
162 
166 
168 
171 
174 
177 
180 
1 8 3 -
1 8 6 -
190- — 
193--
196 -
199 •-
2 0 2 -
205 •-
209 •-
2 1 2 -
2 1 6 -
219 •-
222--
224--
226--
10»/0 
I I e / . 
12 Vo 
13»/. 
1 4 % 
«V. 

a 
a 
o 
OD 

91. 
92. 
93. 
94. 
96. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 

Dohodek 
Diu 

Davek 
Din 

od 9101 do 9200 778- — 
» 9201 > 9300 791 • — 
» 9301 » 9400 804 •-
» 9401 » 9600 817--
» 9601 » 9600 830 • — 
» 9601 » 9700 8 4 4 -
» 9701 » 9800 
» 9801 » 9900 
» 9901 » 10000 
» 100J1 » 10100 

858- — 
871 •-
885--
899' — 

cS I 

ć[ 1 Dohodek 
S 1 Din 
co 1 

101. 
102. 
103. 
104. 

od 10101 do 10200 

Davek 
Din 

912 • — 
» 10201 »10300 923 — 
» 10301 » 10400 933-— 
> 10401 » 10600 943 — 

preko 10600 » 11000 10«/« 
» 11000 » 12000 11 •/. 
» 12000 » 13000 12 »/o 
» 13000 » 16000 13«/, 
» 16000 » 18000 14 «/o 
i 16% 

Davek po višji odstotni' stopnji ne sme biti večji 
od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za 
razliko, zaradi katere so uporablja višja stopnja. 

Vkljub temu pa se nen vračunava v dohodek hiš
nega služabništva vrednost stanovanja, in brane, 
(člen 94.); zato pa se ne dovoljuje odbitek od do
hodka v denarju po členu 93., točkah 1.) in 2.). 

Člen 96. 

Na dohodke in koristi, ki se pojavljajo zdaj pa 
zdaj in ki niso določeni s stalno, letno, mesečno, te
densko ali dnevno vsoto (kakršni utegnejo biti: tan
tieme, nagrade, sejne in dežurne dnevnice, provizije 
in podobno), se odmeri davek vsakokrat ob izplačilu 
na vsak posebni znesek dohodka, odnosno na de
narno vrednost koristi, brez odbitka, tako-le 

2.) Za mesečni dohodek, zmanjšan za zakonski odbitek : 

10. 
11. 
12. 
13. 
14 
16. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23, 
24, 
26. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34 

od 201 
» 301 
» 401 
» 501 
» .601 
» 701. 
»801 
» 901. 
» 1001 
» 1101 
»1201 
» 1301 
» 1401 
» 1601 
» 1601 
» 1701 
» 1801 
» 1901 
» 2001 
» 2101 
» 2201 
» 2301 
» 2401 
2601 
2601 
2701 
2801 
2901 
3001 
3101 
3201 
3301 
340 

3601 
3701 
3801 
3901 

do 200 
300 
400 
600 
600 

m 
900 
1000, 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2600 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
361 

4 
4201 » 
4301 » 
4401 » 
4501 » 

Si 
3700 
3800 
3900 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4600 
4600 

4 -
. 6 -
T-
11--
1 4 -
17/-

Ж-
"23--

3 5 -
39--
43 -
48- — 
53 
58 
63 
68 
74--
80-— 
86 
9i 

98 
106--
112-
119 — 
126 
133 
141 
149 
157 
165 
173 
1.82 4 
Т9Г 
200-
209-
218-
228' 
238-
248-
258-
266-
275-

46 
47. 
48. 
49. 
60. 
61. 
52. 

63. 
54. 
66. 
66. 
67. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64, 
66, 
66 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74, 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 

od 4601 do 
» 4701 » 
» 4801 > 
» 4901 » 
» 5001 » 
» 5101 » 
» 5201 » 
» 5301 » 
» 5401 » 
» 5501 » 
» 6601 » 
» 6701 » 
» 5801 » 
» 6901 » 
» 6001 » 
» 6101 » 
» 6201 » 
» 6301 » 
» 6401 » 
» 6601 » 
» 6601 » 
» 6701 » 
» 6801 » 
» 6901 » 
» 7001 » 
» 7101 » 
» 7201 » 
» 7301 » 
» 7401 » 
» 7601 » 
7601 » 
7701 » 
•7801 » 
7901 » 
8001 » 
8101 » 
8201 » 
830 L » 
8401 » 
8501 » 
8601 » 
8701 » 
8801 » 
8901 » 
9001 » 

4700 291-
4800 
4900 
5000 
5100 
5200 
6300 
5400 
6500 
5600 
5700 
5800 
5900 

6200 
6300 
6400 
6500 
6600 
6700 
6800 
6900 
7000 
7100 
7200 
7300 
7400 
7500 
7600 
7700 
7800 
7900 
8000 
8100 
8200 
8300 
8400 
8600 
8600 
8700 
8800 
8900 
9000 
9100 

300--
309 •-
318--
326 •-
335--
346-• 
354 -
363 •• 
372 •• 
382 •• 
392 •-
401 •• 
411 •• 
421-. 
431 •• 
441 •• 
461-
462-
472-
482-
493-
503 •• 
614-
626-
536-
548-
668-
670-
581-
693-
606-
616-
628-
640-
652-
664-
676-
689-
701-
713-
726-
788-
762-
764-

od dohodka do . 
т> » preko 

. . . . 1.000 dinarjev 4 % 
1.000 do 2.000 » 5 % 

y, » » 2.000 » 3.000 » 0 % 
» » » 3.000 » 4.000 » 7 % 

4.000 » 5.000 » 8 % 
5.000 » 6.000 » 9 % 

» » 6.000 » 8.000 y 10% 
» » » 8.000 » 10.000 » 11 % 
•» » » 10.000 >: 12.000 •» 12% 
» » » 12.000 » 15.000 » 13 % 

» 15.000 » 18.000 » 14% 
» >» » 18.000 » 25.000 » 1 5 % 

» 25.000 » 50.000 » 1 6 % 
» » » 50.000 » 100.000 » 1 7 % 
>- >, » 100.000 dinarjev . . . . 18 % 

Davek po višji stopuji ne sme biti večji: od davka 
po najbližji nižji stopnji, povečanega za razliko, za
radi katere se tiporablja višja stopnja. 

Člen 97. 
Na davek,,na^. dohodek -od-aesaanostalnega., dela 

se ne smejo nalagati nobene sainojigraynie^^doklade 
do. 4000 dinarjev mesečnega, odnosno 960 "dinarjev 
tedenskega zneska prejemkov, po odbitku po 
členu 93. 

Vendar pa je davek od prejemkov preko teh 
zneskov, odnosno davek od tantiem in ostalih oblik, 
prejemkov po členu 96. zavezan samoupravnim do-
kladam. 

Državni uslužbenci niso zavezani samoupravnim 
doklađam gtlede davka na prejemke po zakonih in 
uredbah, ki veljajo za državne uslužbence. 

Člen 98. 
Vsakdo, Id ima dohodek od nesamostalnega dela 

in poklica, ne glede na njegovo višino, mora naba
viti pred začetkom koledarskega leta, vsekakor pa 
pred vstopom v službo, od svojega, občinskega ob-
lastva davčno knjižico, v katero vpiše občinsko 
oblastvo" po Členu' 90.," točki 6.), njegovo ime kakor 
tudi imena in leta starosti otrok. 

Od te dolžnosti se izvzemajo uslužbenci države 
in samoupravnih tales, ki imajo plačilne knjižice. 

Knjižice izdaja občinsko oblastvo za nabavno 
ceno brez druge odškodnine. Davčno knjižico sme 
izdati tudi veako davčno oblastvo prve stopnje; ven
dar pa se začne uvaževati odbitek (člen 93.) za 
otroke šele, ko more davčno oblastvo na podstavi 
predloženega predpisnega potrdila vpisati v knjižico 
potrebne podatke o njih. 

V to knjižico vpiše delodajalec vsa izplačila in 
vse koristi v denarni vrednosti ob vsakem izplačil
nem roku kakor tudi odtegljaj davka ter potrdi nje
govo točnost s svojeročnim podpisom. 

Člen 99. 

Vsi delodajalci, razen v primeru prihodnjega 
člena, kakor tudi državne in samoupravne blagajne 
in blagajne drugih javnih naprav, ki vrše izplačila po 
službenem razmerju (člen 89.), morajo odtegniti ob 
vsakem izplačilu davek po lestvici. člena 95., 'Od
nosno člena 96. 

Odtegnjeni in predpisani davek mora vplačati 
tekom vsakega meseca vsak delodajalec pri pristojni 
državni blagajni po seznamku vseh nameščenih in za-
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poslenih uslužbencev in delavcev najkesneje 15. dan 
po preteku vsakega meseca. Generalna direkcija-dav
kov sme dovoliti za poedine kategorije delodajalcev, 
da se polaga odtegnjeni davek tudi trimesečno; v 
tem primeru mora biti plačan najkesneje v 15 dneh 
po preteku vsakega trimesečja. Seznamek se mora 
sestaviti po enotnem uradnem obrazcu. 

Ce stanuje delodajalec stalno v inozemstvu, 
mora plačevati davek neposredno prejemnik sam. 

Člen 100. 

Ta davek se sme plačevati tudi v davčnih znam
kah. Kdaj in kako naj se vrši plačevanje na ta na
čin, odloči z naredbo minister za finance. V tem pri
meru mora delodajalec ali njegov namestnik davčne 
znamke dobro nalepiti v davčno knjižico ter jih 
uničiti s svojim žigom ali svojeročnim podpisom 
tako, da se znamka ne more več uporabiti Za tako 
pobrani davek ni treba, da bi delodajalci predlagali 
davčnemu obla&tvu seznamke. 

Člen 101. 

Ali se uporabljata davčna lestvica in vsota dav
ka, ki so ga določila samoupravna telesa in druge 
javne naprave kakor tudi državna podjetja in pri
vatni delodajalci, pravilno, preizkuša davčno ob
lastvo. 

Člen 102. 

Davčna oblastva kakor tudi organi finančne kon
trole preizkušajo občasno s pregledovanjem dotič
nih poslovnih knjig, plačilnih seznamkov in davčnih 
knjižic, ali delodajalci pravilno odtezajo davek, ali 
ga pravočasno polagajo državni blagajni, odnosno 
pobirajo v davčnih znamkah. V vsem času zaposlo
vanja mora delodajalec davčne knjižice hraniti ter 
jih pokazati na zahtevo kontrolnih organov. 

Preizkušanje se sme vršiti pri obratih in poklicih 
samo med delovnim časom, v privatnih stanovanjih 
državljanov, pri katerih so zaposleni hišni služab
niki, pa samo podnevi. 

Člen 103. 

Vse spore med delodajalci in njih nameščenci 
glede davčnih odtegljajev тевије davčno oblastvo 
prve stopnje; pritožbe zoper te rešitve, ki se morajo 
vložiti v 15 dneh po vročitvi, pa rešuje pristojno 
davčno oblastvo druge stopnje. 

B. O d r e d b e o o d m e r i davkov. 

1. Priprave za odmero davkov. 

Člen 104. 

Prijava davčnega zavezanca je redno podstava, 
po kateri se ugotavlja davku zavezani dohodek kot 
davčna osnova. Način, po katerem se odmerja davek 
na dohodek od zemljišč, nesamostalnega dela, za
vezancev z ugotovljeno postavko iz člena 59., kakor 
tudi onih iz člena 71. tega zakona, je določen posebe 
pri vsaki dotični davčni obliki. 

Davčne osnove ugotavlja davčni odbor, odnosno 
davčno oblastvo tako, kakor je določeno z odred
bami tega zakona. 

Člen 105. 

Davčna prijava se izroči na obči javni poziv in 
v roku, ki je določen v njem; ta rok ne sme biti 
krajši nego mesec dni. 

Davčni zavezanci, ki plačujejo davek na dobiček 
podjetij, zavezanih javnemu polaganju računov, 
predlože prijavo v petih mesecih po preteku poslov
nega leta, najkesneje pa v 15 dneh po glavnem 
zboru, na katerem so bui končni računi odobreni. 

Ce nastane davčna obveznost med davčnim' le
tom, se izroči davčna, prijava* v roku in na način, 
kakor je določeno za dotično davčno obliko v tem 
zakonu, v ostalih primerih pa v 15 dneh od. dne. 
ko je nastala davčna obveznost. Davčni zavezanec 
mora priložiti davčni prijavi ali pa na poseben po
ziv davčnega oblastva naknadno predložiti tudi vee 
druge podatke, ki so potrebni za pravilno odmero 
davka. 

Oblika davčne prijave, način sestave, opreme in 
izročitve se predpiše s pravilnikom za izvrševanje 
tega zakona. 

Obrazci prijave se izdado na zahtevo davčnega 
zavezanca proti plačilu zneska, ki je označen na njih' 
in ki ne sme biti večji od nabavne cene. Davčna pri
java ni zavezana nobeni taksi. 

Minister za finance sine oprostiti poedine kate
gorije davčnih zavezancev predlaganja davčnih pri
jav; vendar pa smejo davčni odbori zahtevati v 
konkretnih primerih, naj predlože davčno prijavo 
tudi taki davčni zavezanci. 



26. 

člen 106. 

I,' 

Davčna prijava se- izroči pristojnemu občinske
mu, odnosno davčnemu oblastvu, Id mora dati po
trdilo o njej. Pri pravnih osebah predloži prijavo 
njih predstavnik; za osebe pod skrbstvom in za 
mase vobče njih skrbnik, zastopnik ali branitelj 
(konkurzni upravnik). 

Nepismeni ali ne dovolj pismeni davčni zavezanci 
podado lahko, če niso zavezani, voditi trgovinske 
knjige, svoje prijave tudi ustno na zapisnik pri pri
stojnem občinskem, odnosno davčnem oblastvu; pri 
tem morajo navesti vse podatke, potrebne za odmero 
davka, dotična oblastva pa morajo dati potrdilo o 
prijavi. 

Davčni'zavezanec mora točno in določno od
govoriti na vsa vprašanja, postavljena v obrazcu za 
prijavo, ter prijavo podpisati z izjavo, da je navede] 
podatke po najboljši vednosti in vesti. 

Če se dohodek ne more ugotoviti samo z ocenita 
vijo, zadošča, ako navede davčni zavezanec v pri
javi samo dejanske ali druge podatke, ki so potrebni 
za ocenitev. 

Znesek najemnine, prijavljen v davčni prijavi, 
mora dati davčni zavezanec potrditi po dotičnem 
najemniku in najemnik mora to svoje potrdilo pod
pisati. 

Davčna prijava je uradna tajnost; njena vsebina 
se ne sme nikomur priobčiti, razen pristojnim urad
nim osebam, tudi se ne sme izdati overovljen prepis 
za druge namene nego zaradi davčne administracije. 

Člen 107. 
Če davčni zavezanec ne predloži davčne prijavo 

v občem predpisanem roku ali v roku, podaljšanem 
po členu 4., ali če predloži nepopolno prijavo ali če 
predloži ne dovolj popolnjeno prijavo, odnosno če 

N ne predloži niti naknadno podatkov, ki se zahtevajo 
od njega, se mu odmeri davek brez njegovega so
delovanja, in sicer po podatkih, ki so davčnemu od
boru ali davčnemu oblastvu na razpolago. 

Davčni odbor ali davčno oblastvo sme zahtevati 
tudi naknadno predložitev prijave od zavezanca, ki 
je ni izročil pravočasno. Rok za predlaganje takih 
prijav ne sme biti krajši nego osem dni. 

Člen 108. 
Da se doseže pravima odmera davka, morajo 

zbrati davčna oblastva vse potrebne podatke o 
davčnih zavezancih, ki niso predložili davčnih pri
jav, razen tega pa zbrati, dopolniti, popraviti in pre
izkusiti vse podatke v predloženih đavčnih prijavah. 

Zaradi tega morajo dati v tem pogledu poleg 
davčnega zavezanca davčnim oblastvom na njih za
htevo potrebne podatke tudi še: 

1.) lastniki posestev, oddanih v zakup, glede 
svojih zakupnikov, odnosno zakupniki glede last
nikov in podzakupnikov; 

2.) delodajalci glede svojih nameščencev; 
, 8.) vsa oblastva in vsi uradi o izvršenih javnih 

/ delih in pravnih poslih, sklenjenih z davčnimi za
vezanci; in 

4.) vse ostale samoupravne in državne javne na
prave (občine, pošte, carinarnice, železnice itd.) 
glede prometa (uvoza, izvoza, pobiranja trošarine 
itd.), ki se opravlja pri njih. 

Izvrševaje to nalogo, sme zasliševati davčno ob
lastvo v mejah člena 120. priče in izvedence, zahte
vati pojasnila in odrejati preizkuse trgovinskih 
knjig. 

Člen 109. 
Sodna oblastva marajo vročiti ob istem času ka

kor strankam (prizadetim osebam) v prepisu svoje 
razsodbe pristojnim davčnim oblastvom o vseh iz-
premembah v nepremičninah, konkurzih, prisilnih 
poravnavah in javnm prodajah, v vsakem drugem 
primeru pa na zahtevo davčnega oblastva. 

Člen 110. 
Občinska oblastva (sud občine ali drug organ 

najmanjše administrativne edinice) morajo izvršiti 
vsako leto v mesecu januarju, najkesneje pa do 
konca meseca februarja, popis davčnih zavezancev 
tako, kakor to določi minister za finance s specialno 
naredbo o popisovanju davčnih zavezancev. 

Če občinska oblastva ne izvrše popisa v določe
nem roku ali niti ne pristopijo k popisovanju, izvrše 
popis državni organi ob stroSkih občine. 

Občinski organi so odgovorni za vsako škodo, ki 
bi utegnila nastati zaradi njih zlonamernega, nepra
vilnega popisa za državno blagajno ali za davčne 
zavezance. 

Člen 111. 
Na podstavi podatkov iz predloženih davčnih 

prijav kakor tudi popisanih in zbranih podatkov se-

170 

stavi davčno oblastvo prve stopnje predloge za vse 
one davčne zavezance, glede katerih je davčni odbor 
pristojen, ugotoviti davčno osnove. 

O izdelanih predlogih mora sestaviti davčno ob
lastvo prve stopnje seznamek ter ga vročiti davč
nemu odboru. 

2. Davčni odbori. 

Člen 112. 
Davčne osnove po odredbah tega zakona ugotav

lja davčni odbor na dohodek od podjetij, obratov 
in poklicev po členu 42., razen zavezancev po drugi 
skupini pod točko 3.), in za davek na dohodek od 
zgradb, če se dohodek no more- ugotoviti s primer
janjem. Davčni odbori vrše tudi ocenitve, ki se za
htevajo od njih po členih 34., točki 2.), 35., 46., 
točki 3.), in 68., prvem odstavku. V vseh ostalih pri
merih ugotavlja, odnosno preizkuša davčne osnove 
davčno oblastvo. 

Člen 113. 
Davčni odbori se postavljajo za okoliš vsakega 

davčnega oblastva prve stopnje. Sedež davčnega 
oblastva jo tudi sedež davčnega odbora. 

Po potrebi sme postaviti minister za finance v 
okolišu enega davčnega oblastva tudi več davčnih 
odborov; v tem primeru določi obenem njih sedež 
in njih teritorialno pristojnost. 

V krajih s preko 50.000 prebivalci sme odrediti 
minister za finance postavitev posebnih davčnih od
borov za poedine kategorije zavezancev po členu 42. 

Pri vsakem davčnem odboru postavi davčno ob
lastvo druge stopnje državnega zastopnika — refe
renta davčnega oblastva pred davčnim odborom, 
brez glasovalne pravice. 

Davčni odbor je sestavljen iz predsednika ali 
njegovega namestnika in iz štirih članov in prav 
toliko namestnikov. Namestnik nastopi dolžnost, 
kadar je reden član zadržan, pa tudi kadar mu je 
članstvo prestalo prod potekom triletne dobe, dokler 
se ne popolni mesto rednega člana po redni poti. 

Predsednik (predsednikov namestnik) davčnega 
odbora je starejšina (starejšinov namestnik) onega 
davčnega oblastva prve stopnje, za čigar okoliš je 
postavljen davčni odbor. 

Kadar je predsednik davčnega odbora odsoten, 
prevzame vse njegove pravice in dolžnosti njegov 
namestnik. 

Davčno oblastvo druge stopnje postavi, vsako 
za svoj okoliš, v davčni odbor enega člana in enega 
namestnika. Tri člane in njih namestnike izvoli iz
med davčnih zavezancev občinski odbor onih krajev, 
za katere se odmerja davek. Vkljub temu volijo v 
krajih, kjer imajo sedež trgovske, obrtniško, indu
strijske zbornice, te zbornice za davčni odbor :tega 
kraja tri člane in tri namestnike izmed davčnih za
vezancev. 

Člen 114. 
Člani davčnih odborov se postavljajo, odnosno 

volijo, za dobo treh let. Izpraznjena mesta se mo
rajo popolniti; vendar pa velja postavitev v teh pri
merih samo do postavitve novega odbora. 

Za člane davčnih odborov smejo biti postavljeni, 
odnosno izvoljeni, samo oni pismeni državljani kra
ljevine, ki stanujejo v dotičnem srezu (odnosno 
kraju) najmanj pet let, ki niso obsojeni zaradi hudo
delstva ali zaradi oneČaščujočih dejanj, ki tudi niso 
v konkurzu, in vobče, ki uživajo vse državljanske 
pravice. 

Članstvo v davčnem odboru smejo odkloniti: 
narodni poslanci, osebe, ki so dovršile 60. leto živ
ljenja, osebe, ki imajo take: telesne hibe, da ne mo
rejo opravljati te dolžnosti, in oni, ki so jo stalno 
opravljali tudi v prejšnjem odboru. 

Člen 115. 

Predsednik in vsi člani davčnega odbora, tudi 
aktivni državni uradniki, prisežejo pred davčnim ob
lastvom, preden začno opravljati odborniško dolž
nost, tako-le: 

«Jaz N. N. prisezam na edinega Boga in na vse, 
kar mi je na tem svetu najdražje, da bom opravljal 
poverjeni posel vestno in nepristranski, da bom 
dajal ne glede na osebo oceno po svoji vesti in da 
bom varoval kot tajnost vse, kar bom zvedel v svo
jem službenem opravilu o stanju poedinih davčnih 
zavezancev. 

Kakor bom prav posloval in kakor sem prisegel, 
tako mi Bogi pomagaj 1» 

Ta prisega se mora podpisati in uradno potrditi. 

Člen 116. 
Davčni odbor se sestaja na seje na predsed

nikov poziv. Če pozvani člani ne morejo priti na 
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seje, morajo o tem pravočasno obvestiti predsed
nika, ki potem pozove dotičnoga namestnika. Dan 
seje in dnevni red določa predsednik sporazumno z 
davčnim oblastvom. 

Davčno oblastvo prve stopnje mora vročiti naj
manj 14 dni pred dnem razprave občinskemu ob
lastvu seznamek davčnih zavezancev po členu 42., 
katerih predmeti se predlože davčnemu odboru, in 
označiti v njem predlagano davčno osnovo. 

Ta seznamek razglasi občinsko oblastvo na kra
jevno običajni način ter pošlje potrdilo o tem davč
nemu oblastvu najkesneje dva dni pred razpravo. 
Prav tako mora obvestiti davčno oblastvo občinsko 
oblastvo o dnevu razprave in o dnevnem redu, tako 
da razglasi občinsko oblastvo to davčnim zavezan
cem v svoji občini na krajevno običajni način. 

Potrdilo o tem mora vročiti občinsko oblastvo 
v vsakem primeru davčnemu odboru pred dnem 
razprave. 

Določeni dnevni red se sme izpremeniti samo v 
izrednih primerih, toda tako, da se postavijo raz
prave, ki se niso mogle vršiti na določeni dan, na 
dnevni red po končanem prvotnem razpravnem 
redu. 

Seje odbora so tajne. Prisostvovati jim sme samo 
davčni zavezanec ali njegov zastopnik, odnosno po
oblaščenec. Kot zastopnik davčnega zavezanca sme 
priti pred davčni odbor: mož za ženo, žena za moža, 
očo ali mati za otroke in otroci, starejši od 18 let, 
za starše, zadrugar za zadrugarja kakor tudi vsakdo, 
ki se ne bavi obrtoma ali za plačo s takim pokli
cem, toda s pravilnim pooblastilom. 

Kot pooblaščenci s pravilnim pooblastilom ali 
s pooblastilom pred davčnim odborom smejo pri
hajati za davčnega zavezanca samo odvetniki, javni 
beležniki (notarji) aH pooblaščeni finančnopravni 
zastopniki. Finančnopravni zastopniki smejo biti 
samo oni, ki so dovršili (diplomirali) pravno fakul
teto in službovali najmanj 15 efektivnih let v davčni 
stroki. Dovolilo za opravljanje finančnopravnega 
zastopstva daje minister za finance. 

Finančnopravni zastopniki smejo voditi sporo po 
tem zakonu tudi pred upravnimi sodišči, 

Za pravne osebe smejo prihajata pred davčni od
bor njih predstavniki, odnosno pooblaščenci pred
stavnikov, za osebe pod skrbstvom in mase vobče 
pa njih skrbnik, zastopnik, branitelj (konkurzni 
upravnik). 

Davčni odbor je sklepčen, kadar je prisotna po
leg predsedujočega člana vsaj še polovica članov. 

O sejah se vodi reden zapisnik, ki se overovi in 
podpiše prihodnji dan pred nadaljevanjem seje ter 
takoj pošlje davčnemu oblastvu prve Btopnje v na
daljnje poslovanje. 

Sejni zapisnik podpišejo predsedujoči član in 
člani, ki so prisostvovali razpravi. 

Člen 117. 
Funkcija članov davčnega odbora je častna 

državljanska dolžnost. 
Izjemoma sme dovoliti minister za finance zmer

no dnevnico kot odškodnino za izgubo rednega za
služka ali kot odškodnino za stroške članom onih 
davčnih odborov, katerih poslovanje traja dlje časa. 
Te kraje določi minister za finance po številu do
tičnih davčnih zavezancev, člani davčnega odbora, 
aktivni državni uslužbenci, nimajo pravice do dnev
nic za opravljanje te dolžnosti. 

» 
Člen 118. 

Če gre za predmet člana davčnega odbora aH 
njegovega delodajalca, ne sme dotični član pri
sostvovati seji; v tem primeru se mora pozvati ka-
terikoU namestnik. 

Predsednik davčnega1 odbora odstopi v takem 
primeru predsedstvo svojemu namestniku, namestnik 
pa v istem primeru in kadar je predsednik odsoten, 
enemu izmed članov davčnega odbora. 

Člen 119. 
Predsednik ali njegov namestnik vodi razprave 

v sejah ter je odgovoren za red in pravilno uporab
ljanje zakona. 

Davčni odbor sklepa z večino glasov prisotnih 
članov. Predsednik, glasuje samo, kadar so glasovi 
enako porazdeljeni. Glasovanje je poimensko, če s© 
pri .glasovanju ne more doseči absolutna večina gla
sov, se prištevajo glasovi, ki so za davčnega za
vezanca najneugodnejši, naslednjim, za davčnega 
zavezanca ugodnejšim glasovom, dokler se ne do
seže absolutna večina. 

Člen 120. 
Davčni odbor mora vestno razpravljati o vsakem 

predmetu; kolikor ne «matra stvari za dovolj raz-
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jasnjene, smo zaslišali kot pričo ali izvedenca vsa
kogar, ki ga predlaga bodisi referent davčnega ob
lastva, bodisi davčni zavezanec. Zahtevati sme od 
davčnega zavezanca pojasnila in sme odrediti pre
izkus trgovinskih knjig, če davčni zavezanec pri
stane na to. Kako se preizkušajo knjige, to 'uredi 
minister za .finance. 

Zasliševana oseba sme odkloniti odgovor na 
vprašanja, po katerih bi mogla v danem odgovoru 
provzročiti sebi, svojemu zakonskemu drugu ali so
rodniku v premi vrsti nevarnost kazenskega pre
ganjanja. 

Kot priče in izvedenci se ne smejo zasliševati 
osebe, ki se v tem svojstvu ne smejo zasliševati pred 
sodišči v civilnopravnem postopanju, in zoper svojo 
voljo ne oni, ki smejo po civilnopravnem postopanju 
odkloniti dolžnost pričanja .ali oddaje izvedenskega 
mnenja. 

Prav tako se ne smejo zasliševati niti one osebe, 
ki so v okolišu istega davčnega odbora z davčnim 
zavezancem v razmerju poslovne konkurence. 

Nameščenci, ki so ali ki so bili v, službi davč
nega zavezanca, se smejo zaslišati z njegovo pri
volitvijo. 

Kdaj in koliko dnevnico sme zahtevati priča ali 
izvedenec, določi minister za finance s pravilnikom 
k temu zakonu. 

Öe davčni zavezanec ne ugodi pozivu, da bi dal 
pojasnilo, in če ne dovoli pregleda knjig, sklepa 
davčni odbor.po svojem prepričanju in po podatkih, 
ki so mu na razpolago. 

Ob ocenjanju ne sme iti davčni odbor izpod 
uradno ugotovljenih podatkov (člen 108., točka 4.), 
ki jih je zbralo davčno oblastvo in jih predložilo 
davčnemu odboru, razen če se dokaže pred odborom 
nasprotno. 

Öe davčnemu odboru ni mogoče, ugotoviti ma
terialne resnice, ugotovi v takih primerih dohodek 
v razmerju proti drugim davčnim zavezancem. 

Člen 121. 
Öe davčni odbor poverjene naloge ne dovrši v 

roku, ki ga določi v vsakem primeru generalna di-
токсгја davkov, vpoštevaje obseg poslov, ki se dado 
obvladati v izvestnem roku, sme prenesti minister 
za finance po preteku določenega roka pooblastitve 
davčnega odbora na pristojno davčno oblastvo. Na 
to posledico ee morajo vei člani davčnega odbora 
redno v prvi seji opozoriti protokolarno. 

Ta rok ne sme biti krajši od dveh mesecev.' 
Prav tako smo postopati minister za finance tudi 

takrat, kadar davčni odbor vkljub predsednikovemu 
•opominu odkrito odreče svoje sodelovanje pri skle
panju. 

Člen 122. 

Po končani razpravi odloči davčni odbor o pred
loženem predmetu, odnosno ugotovi čisti dohodek, 
poda obrazložitev za svoj sklep in vpiše ugotovljene 
vsote v zapisnik. Člani, ki so glasovali zoper sklep, 
imajo pravico zahtevati, da se vpili njih obrazloži
tev v zapisnik. 

Sklep davčnega odbora razglasi predsednik v 
isti seji in tega sklepa ne sme davčni odbor več iz-
premeniti. 

Davčno oblastvo obvesti davčnega zavezanca 
proti vročitvenemu potrdilu o sklepu davčnega od
bora in o pripadajočem osnovnem davku ali nepo
sredno ali pa po pristojnem občinskem oblastvu. 

Davčni zavezanci smejo vložiti v 30 dneh od dne 
vročitve pritožbo pismeno ali pa jo dati na zapisnik 
pri davčnem oblastvu prve stopnje. 

Državni zastopnik ima prav tako pravico pri
tožbe zoper sklep davčnega odbora, samo da poteče 
njegov rok čez osem dni od dne, ko poteče rok 
davčnega zavezanca. 

O pritožbi, ki jo je vložil državni zastopnik, in o 
njenih razlogih se mora obvestiti davčni zavezanec, 
da lahko v 14 dneh predloži reklamacijskemu od
boru pismeno svoje nasprotne razloge. 

S pritožbo se ne zadrži plačilo davka, razen v 
primeru člena 152. 

Člen 123. 
Ko se končajo vso razprave in ko ee overovi in 

podpise zapisnik o seji e poslednjega dne, izroči, 
odnosno pošlje, davčni odbor zapisnik z vsemi akti 
vred davčnemu oblastvu prve stopnje v nadaljnje 
poslovanje. 

Člen 124. 

Davčno oblastvo mora dovoliti <lavčnemu zave
zancu na njegovo zahtevo, da vpogleda svojo pri
javo in druge vloge, ki se tičejo njegovega davka, 
kakor tudi da napravi izpiske iz njih. 
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3. Odmera davka. 

Člen 125. 
Davek odmerja davčno oblastvo, uporabljaje 

davčne stopnje, določene s tem zakonom, na davčne 
osnove,, ki jih je ugotovil davčni odbor, odnosno jih 
je ugotovilo davčno oblastvo. 

Davek odmeri davčno oblastvo vsako davčno 
leto v obliki razporeda. 

Davčno leto se ujema s koledarskim letom. 
Razpored davka se sestavlja posebe za vsako 

naslednjih oblik: davek na dohodek od zemljišč, 
davek na dohodek od zgradb, davek na dohodek 
podjetij, obratov in poklicev, izvzemši zavezance 
druge skupine pod točko 3.) člena 42., in za davek 
na rente, izvzemši davek, ustanovljen po členu 71. 

Za ostale davčne oblike se odmerja, odnosno 
preizkuša davek zdaj pa zdaj po členu 127. 

Člen 126. 
Razporede davka sestavlja davčno oblastvo na 

podstavi davčnih prijav, popisa in zbranih podatkov. 
V tako pripravljene razporede odmerja davčno 

oblastvo po osnovah, ki jih je določilo sâmo, davek 
po naslednjih oblikah: davek na dohodek od zem
ljišč, davek na dohodek od zgradb in davek na 
rente. 

V krajinah, kjer je osnovan zemljiški kataster, 
sestavljajo razpored davka na zemljišče ter ga vro-
čajo davčnemu oblastvu katastrski organi. 

Ko prejme davčno oblastvo davčne osnove, ugo
tovljene tudi po davčnem odboru, odmeri davek za 
vse ostale primere po dotičnih oblikah. 

Člen 127. 
Posebe in ieven razloženega postopanja ugotav

lja davčno oblastvo davčne osnove ter odmerja 
davek: 

. 1.) če je predmet prehodnega značaja; 
2.) če nastane davčna obveznost med davčnim 

letom; 
3.) družbam, zavezanim javnemu polaganju ra

čunov. 
V prvih dveh primerih je pristojno davčno ob

lastvo prve stopnje, v tretjem primeru, za davek na 
dohodek podjetij, zavezanih javnemu polaganju ra
čunov, pa davčno oblastvo druge stopnje, ki pošlje 
odmero zaradi predpisa davčnemu oblastvu prve 
stopnje. 

Za vse te primere se odmerja davek v obliki 
odloka, ki ga mora davčno oblastvo pismeno pri
občiti davčnemu zavezancu. 

Zoper višino davčne osnove in tako odmerjenega 
davka se sme pritožiti davčni zavezanec na pristojno 
višje davčno oblastvo v 30 dneh od dne, ko se mu 
je-priobčil odlok. 

Pritožba se poda pismeno ali pa na zapisnik pri 
oblastvu, ki je izdalo odlok, toda s podano pritožbo 
se ne zadrži plačilo davka, razen v primeru iz 
člena 152. 

Glede davka, ki se pobira od davčnih zavezancev 
posredno (člena 71. in 99.), je dolžnost davčnega 
oblastva ta., da sprejema in vknjižuje pobrane vsote 
in kontrolira uporabljanje dotičnih odredb. 

Člen 128. 
Davek na dohodek od zemljišč, zgradb, podjetij 

in poklicev se predpisuje v davčnih knjigah kraja, 
kjer je predmet davka (zemljišče, zgradba, obrat), 
davek na rente pa se predpisuje v knjigah onega 
kraja, kjer ima davčni zavezanec svoje gospodinj
stvo, odnosno pri pravnih osebah, kjer je sedež 
glavne uprave, odnosno zastopništva. Davek na do
hodek od obratov, ki se vodijo, in poklicev, ki se 
izvršujejo brez stalnega kraja, od hiše do hiše in od 
kraja do kraja, se predpisuje v kraju, kjer ima davčni 
zavezanec svoje gospodinjstvo. Davek na dobiček 
podjetij, zavezanih javnemu polaganju računov, se 
predpisuje pri davčnem oblastvu onega kraja, kjer 
je sedež glavne uprave podjetja, odnosno njegovega 
zastopništva, če podjetje ni domače, če pa nî za
stopništva, tam, kjer je imovina podjetja. , 

Gospodinjstvo obstoji tam, kjer ima davčni za
vezanec redno stanovanje, v katerem živi skupno 
s člani gospodinjstva. Če davčni zavezanec nima 
rednega stanovanja, se smatra za tâko oni kraj, kjer 
obstoji največji vir dohodkov. 

Člen 129. 
Če davčni zavezanec ne ugodi pozivu davčnega 

oblastva ter ne izroči ne davčne prijave ne zahte
vanih podatkov, se mu odmerita po ocenitvi davč
nega odbora na podstavi podatkov, e katerimi davč-

Letnik X. 

no oblastvo razpolaga, davek kakor tudi ka^en po 
členu 137. ч п л 

Člen 130. 
Davčna oblastva morajo obvestiti davčnega za

vezanca pismeno o ugotovljeni davčni osnovi in od
merjenem osnovnem davku vselej, kadar so po tem 
zakonu pristojna, ugotoviti davčno osnovo. Drugače 
pa veljajo tudi za te primere odredbe o pritožbah 
po členu 127. 

Člen 131. 
Razpored davka, izvršen po davčnih osnovah, iz

vzemši primere iz člena 127., ee mora razgrniti na 
javen vpogled pri davčnem oblastvu za osem dni. 

Člen 132. 
Če spada davčni zavezanec glede poedinih davč

nih oblik pod pristojnost več davčnih odborov, uredi 
minister za finance, pred kateri odbor spada. 

4. Pritožbe. 

Člen 133. 
Pritožbe, vložene zoper sklepe davčnih odborov, 

rešujejo reklamacijski odbori, pritožbe zoper odločbe 
in odmero davka po davčnem oblastvu pa rešuje 
pristojno višje davčno oblastvo. 

[Pritožbe več davčnih zavezancev zoper izvršeno 
odmero davka v skupni vlogi se ne jemljejo v pre
tres. Isti davčni zavezanec sme vložiti zoper več 
davčnih odmer eno pritožbo, če se mu je vročila 
tudi skupna odločba o teh odmerah. 

Dokler teče pritožbeni rok ali pritožbeno posto
panje ali rok za.tožbo na upravno sodišče, je do
voljen davčnemu zavezancu vpogled in prepis aktov, 
kolikor ne gre za akte, v katere se ne sme dovoliti 
vpogled iz javnih razlogov ali zaradi čuvanja taj
nosti, Strokovna mnenja, izjave prič in obvestila 
zaupnikov, izvzemši podpise, niso izključena iz vpo-
g l e đ a - člen 134. 

Reklamacigski odbor se postavlja za triletno 
dobo na sedežu davčnega oblastva druge stopnje 
za ves njegov okoliš. Minister za finance sme po
staviti za obsežnejše okoliše ali za okoliše s posebno 
velikim številom davčnih zavezancev tudi več. re-
klamacijskih odborov, ki jim obenem določi sedež. 

Reklamacijski odbor je sestavljen iz predsednika, 
njegovega namestnika in osmih članov e prav toli
kim številom namestnikov. Minister za financ© sme 
število članov in njih namestnikov povečati glede 
na velikost in davčno moč okoliša dotičnega davč
nega oblastva druge stopnje. 

Pri vsakem Teklamacijskem odboru postavi ge
neralna direkcija davkov državnega zastopnika — 
referenta davčnega oblastva pred reklamacijskim 
odborom. 

Predsednik (predsednikov namestnik) reklama-
cijskega odbora je starejšina (starejšinov namest
nik) dotičnega davčnega oblastva druge stopnje. Če 
je kaj razlogov za to, sme postaviti minister za fi
nance tudi koga drugega za predsednika, odnosno 
za njegovega namestnika. 

Polovico članov Teklamacijskega odbora in njih 
namestnike postavi izmed davčnih zavezancev gene
ralna direkcija davkov na predlog davčnega ob
lastva druge stopnje. Drugo polovico članov in njih 
namestnike izvolijo izmed davčnih zavezancev pri
stojne zbornice sporazumno. 

Član rekJamacijskega odbora ne sme biti obenem 
član ali namestnik davčnega odbora, ki je v delov
nem okolišu reklamacijskega odbora. 

Drugače pa veljajo tudi za reklamaeijske odbore 
odredbe členov 113. do 121., izvzemši odredbo 
člena 116. o prisustvovanju davčnih zavezancev in 
njih namestnikov pri sejah odborov. 

• Člen 135. 
Reklamacijski odbor ocenja vse pritožbe, vložene 

zoper sklepe davčnega odbora. Reklamacijski odbor 
mora dovoliti na obrazloženo zahtevo v pritožbi, da 
sme podati pritožnik tudi ustno svojo obrazložitev 
v seji, v kateri se rešuje njegova pritožba. 

Člen 136. 
Sprejete rešitve priobčuje predsednik reklama

cijskega odbora pismeno davčnemu zavezancu na 
povratni recepte v obliki odloka, državneiriu zastop
niku pa, z vročitvijo dotičnega akta. 

Zoper sklep reklamacijskega odbora in odločbo 
pristojnega višjega davčnega oblastva ee sme vložiti 
tožba po odredbah zakona o državnem svetu in 
upravnih sodiščih. Rok za vlaganje tožibe znaša 30 
dni od dne, ko se je davčnemu zavezancu vročil 
odlok, državnemu zastopniku pa akt reklamacij
skega odbora. i 
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Če upravno sodišče ne izpremeni sklepa reklama-
cijskega odbora, pritožba na državni svet ni do
pustna. 

5. Kazni. 

Člen 137. 
Ce davčni zavezanec ne izroči davčne prijave v 

določenem roku ali če se mu ne uvaži opravičitev 
prekoračenega roka, plača poleg osnovnega in do
polnilnega davka kot kazen: 

1.) 3 %, če pa ne izroči prijave v osmih dneh 
niti na pismeni poziv, 10 % osnovnega davka; 

2.) 15 % osnovnega davka na dobiček podjetij, 
zavezanih javnemu polaganju računov. 

Kazen odmeri pristojno davčno oblastvo ob
enem z osnovnim in dopolnilnim davkom. 

Člen 138. 
Vse osebe, ki so s tem zakonom zavezane, pred

lagati še druge prijave, razen prijav, omenjenih v 
predhodnem členu, ali podatke, predpisane s tem 
zakonom, ali ki jih na podstavi tega zakona pismeno 
pozovejo davčna oblastva ali davčni in reklamacij-
ski odbori, naj podado izjave, plačajo kot kazen 50 
do 500 dinarjev, če ne zadoste obveznosti ali pozivu 
ali če podađo neresnične izjave, odnosno podatke. 

Davčni zavezanec, ki ne bi hotel opravljati od-
borniške dolžnosti se kaznuje s 50 do 300 dinarjev. 
Z isto kaznijo se kaznuje davčni odbornik, če raz
odene tajnost, za katero je zvedel, opravljaje to 
dolžnost. Ta kazen ne izključuje ne kazenske od-

' govornosti ne odgovornosti za povračilo škode 
oškodovancu. 

Kaizni iz prvega odstavka tega člena izreka pri-

^ ^ _ m 
Člen 141. 

Organi onih oblastev, ki so s tem zakonom za
vezana, pošiljati davčnim oblast vom podatke, po
trebne za odmero davka, ali jih drugače podpirati 
v njih poslovanju ali samo vršiti izvestne posle, od
govarjajo za oškodbo državne' blagajne tako zbog 
davka kakor tudi zbog provzročenih stroškov, če 
niso izvršila dotična oblastva svoje dolžnosti po 
njih krivdi. Razen tega se morajo ti organi tudi 
disciplinski kaznovati. 

Odločbo o povračilu škode in provzročitvi stro
škov izda pristojno davčno oblastvo druge stopnje, 
zoper njegovo odločbo pa je dopustna pritožba na 
generalno direkcijo davkov, ki odloči o predmetu 
dokončno. 

Člen 142. 
Za krivega davčne utajbe se smatra davčni za

vezanec, ki da vedoma, z namenom, da bi se izognil 
plačilu zakonskega davka, v davčni prijavi ali od
govarjajo na vprašanja, ki so mu postavljena s pri
stojne strani, ali v vloženi pritožbi ali v prijavi 
za oprostitev ali zmanjšavo ali odpis davka neres
nične izjave, tako da bi utegnila nastati zaradi tega 
popolna ali delna davčna prikrajšba. 

Za krivega davčne utajbe se smatra tudi oni 
davčni zavezanec, ki utaji vedoma, z namenom, da 
bi se izognil plačilu zakonskega davka, vir dohodka 
ali del imovine, katere dohodek je zavezan davku 
po tem zakonu. 
/ Kdor zakrivi davčno utajbo, se kaznuje, razen 
tega, da mora plačati redni davek, z dvakrat, do 
štirikrat toliko vsoto, zàTkatero je pretila' drŽavi 
oškodba. 

Kaizni iz prvega odstavka tega člena izreka pri- os*"""«*- _ _ 
stoino davčno oblastvo, kazni iz drugega odstavka 4 Kazen po tem členu ni dopustna, če ustvari kri-
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Zoper obsodbo je dopustna pritožba na pristojno 

višje davčno oblastvo v 15 dneh od dne, ko se je 
obsodba vročila krivcu. 

Kazen iz tega člena se no uporablja na one ose
be, ki so zavezane po členu 20. tega zakona, prijav
ljati površino zemljišča. Z njimi je treba postopati 
tako-le: Če so prijavo glede površine netočne in se 
ta netočnost ugotovi z izmeritvijo, se odpise davek, 
ako se ugotovi z izmeritvijo manjša površina, od
nosno se pripiše davek, ako se ugotovi večja po
vršina, za ves čas od popisa do izmeritve. Če po
stane v medčasju od popisa do izmeritve davčni 
zavezanec kdo drugi, veljajo gorenje odredbe zanj 
od dne, ko je prevzel davčno obveznost. 

člen 139. 
Davčni zavezanci iz točke 3.) druge skupine ka

kor tudi potujoči agenti, in trgovinski potniki, ome
njeni v isti skupini pod točko 1. a) člena 42., ki se 
zalotijo brez potrdila o plačanem davku, plačajo 
poleg rednega davka po členu 59. še enak znesek 
kot kazen. 

Delodajalec, ki v seznamek (člen 99., drugi od
stavek) ali v davčno knjižico svojega uslužbenca ne 
vpiše podatkov po poslednjem odstavku člena 98. 
ali jih ne vpiše v faktičnem znesku, odnosno ki ne 
vpiše vanjo ustanovljenega davka ali ne prilepi 
vanjo davčnih znamk po členu 100. ali jih ne prilepi 
v zadostnem znesku in jih no uniči po predpisih, se 
kaznuje za vsak poedini prekršek z 20 dinarji do 
500 dinarjev, pri čemer pa ni oproščen dolžnosti 
jamstva za davek po členu 146. 

Prav tako se kaznuje prejemnik dohodka, ki je 
v več službenih razmerjih ali čigar žena je prav 
tako v službenem razmerju, če ukoristi odbitek, do
voljen po členu 93.. več nego za eno službeno raz
merje. 

Delodajalec, ki prepreči organom davčnega ob
lastva in finančne kontrole ogled na Jicu mesta ali 
jim ne da zahtevanih obvestil ali jim odkloni vpp-
giled v poslovne knjige, plačilne seznamke aJi davčne 
knjižice, se kaznuje s 1000 dinarji do 20.000 di
narjev. 

Kazni po tem členu izreka pristojno davčno ob
lastvo prve stopnje, zoper njegovo obsodbo pa je 
dopustna pritožba na pristojno višje davčno ob
lastvo v 15 dneh od dne, ko se je sojencu vročila 
obsodba. 

Člen 140. 
Davčni zavezanec, ki ne prijavi o pravem času 

(poslednji odstavek člena 40.) ponovne uporabe 
zgradbe ali dela zgradbe, se kaznuje z dvakratnim 
zneskom osnovnega davka in plača razen tega redni 
davek. 

Kazni izreka pristojno davčno oblastvo, zoper 
njegovo obsodbo pa je dopustna pritožba na pri
stojno višje davčno oblastvo v 15 dneh od dne, ko 
se je sojencu vročila obsodba. 

vec zakonu ustrezno^stanje, preden je uradoma ob
veščen, da l e je učinila zoper njega vročitev, ali 
preden se uvede zoper njega z vročitvijo poziva ka
zensko postopanje. 

Če se ugotovi, da vodi davčni zavezanec tudi 
dvojne trgovinske knjige, se kaznuje ne samo s 
kaznijo, določeno v tretjem odstavku tega člena, 
ampak tudi v denarju z 10.000 dinarji do 100.000 
dinarjev. S tem se ne izključuje odgovornost po ka
zenskem zakonu. 

Od kazni, pobranih po tem členu, pripada ovadi-
telju ena četrtma, če izjavi ob ovadbi, da zahteva 
ovadnino. Pravice do t« nagrade nimajo davčni 
uradniki. 

Če se ugotovi z uvedeno preiskavo, da jo prijava 
popolnoma neresnična, je uvesti kazensko posto
panje. 

Člen 143. 
Pri postopanju glede dejanj davčne utajbe so

delujejo davčna oblastva in posebna finančna so
dišča. 

Davčna oblastva, pristojna za odmero davka, 
morajo glede vsakega kaznivega dejanja izvršiti po
izvedbe in preiskavo ter izvesti zavarovanje. Pri tem 
postopanju jim morajo dajati policijski (politični) 
organi svojo pomoč. 

Kazen zaradi dejanj davčne utajbe izreka z ob
sodbo finančno sodišče, ki se ustanavlja pri vsakem 
davčnem oblastvu druge stopnje. Finančno sodišče 
sestavljajo: starejšina davčnega oblastva druge 
stopnje kot predsednik, referent za neposrednje 
davke in en davčni zavezanec, ki ga izvoli oblastni 
odbor in ki ima pogoje za člana davčnega odbora. 

Zoper obsodbo finančnega sodišča sme vložiti 
obdolženec tožbo po odredbah zakona o državnem 
svetu in upravnih sodiščih. Rok za vlaganje tožb 
znaša 30 dni od dne, ko se jo,obdolžencu, odnosno 
državnemu zastopniku, vročila odločba. 

Člen 144. 
Kazen se izreka v mejah, določenih s tem za

konom; pri tem je treba vpoštevati značaj storje
nega kaznivega dejanja, višino utajenega davka in 
zlasti okolnosti, ki dejanje zlajšujejo ali obtožujejo, 
kakor pač katero prevladuje izmed njih. 

Za okolnost^ ki dejanje obtežujejo, se smatra 
zlasti: 

1.) če vodi krivec vedoma netočne trgovinske 
knjige ali jih, če se ugotavlja davčna osnova po 
trgovinskih knjigah, odstrani, da bi otežkočil kazen
sko preiskavo; 

2.) če se je izvršilo kaznivo dejanje s posebnim 
premislekom ali po posebnih pripravah; 

3.) če je s storjenim dejanjem resnično izostal 
davčni predpis ali se je predpisal davek z manjšim 
zneskom od zakonskega davka; 

4.) če je bil krivec že prej obsojen zaradi ena
kega ali podobnega, kaznivega dejanja; in 

Letnik X. 

5.) če ,je krivec otežkočil ugotovitev resnice z 
vedoma netočnimi podatki in drugimi pomočki. ne 
pa samo s preprostim nepriznanjem kaznivega de
janja. 

Zìi okolnosti, ki dejanje zlajšujejo, se smatra 
zlasti: 

1.) če krivec prizna dejanje med kazensko pre
iskavo: 

2.) če v davčnih stvareh še ni bi! sojen; 
3.) če je ravnal pod pritiskom ali po nagovar

janju drugih; 
4.) nižja stopnja izobrazbe, nedostajanje inteli

gence ali duševna omejenost; in 
5.) posebne okolnosti, kakor rodbinske in imo

vinske razmere, ki zasJužijo, da se vpoštevajo ob 
določanju kazni. 

člen 145. 
Stroški poizvedovanja in dokazovanja, ki ju je 

pokrenilo oblastvo, trpi država. 
Stroške poizvedovanja in dokazovanja, Id ju je 

pokrenil davčni zavezanec, trpi prav tako država, 
kolikor se zavezanec sam ni izrekel, da jih bo trpel, 
ali če se uspeh poizvedb in dokazov, ki jih je pred
lagal zavezanec, na njegovo škodo bistveno razlikuje 
od njegovih trditev. 

0 višini stroškov odloča po obsegu in težkoči 
poizvedb in dokazov oblastvo, ki je izvedlo poiz
vedbe ali dokaze. 0 pritožbah odloča v tem primeru 
pravnoveljavno neposredno nadrejeno oblastvo. 

6. Jamstvo. 

Člen 146. 
Nepremičnine (zemljišče in zgradbo) jamčijo za 

davek na dohodek od zemljišč in zgradb, če niso ti 
davki starejši od treh let. 

Za davek na dohodek od podjetij in obratov jam
čijo lastne nepremičnine, ki služijo neposredno pod
jetju m obratu, če niso ti davki starejši od treh let. 

Več lastnikov istega podjetja ali obrata jamči za 
davek od podjetij in obratov solidarno. 

Za zavarovanje davka na rente ima država za
konsko zastavno pravico na vse vrste dotičnih do-
hodhov. Ta pravica se sme izvesti' pri dolžniku rente 
s prepovedjo izplačila, dokler se dospeli davčni dolg 
ne poravna in ne izroči državni blagajni. Dolžnik, 
ki postopa zoper prepoved, jamči za davek osobno. 
Zoper izdano prepoved jo dopustna pritožba na višje 
davčno oblastvo v 15 dneh; vendar pa se s pritožbo 
ne prepreči izvršitev prepovedi. 

Delodajalec jamči za davek na prejemke, ki iz
virajo iz Časa službe pri njem. 

Fizične in pravne osebe kakor tudi zapuščinske 
mase jamčijo za posledice, ki utegnejo nastati za
radi tega, ker so zakonski ali pooblaščeni zastop
niki prekršili dolžnost, zlasti pa za kazni, ki ee tom 
izrečejo. 

7. Pobiranje davka. 
Člen 147. 

DokJer se ne izvrši nova odmera, se plačuje da
vek po predpisu.iz prejšnjega leta. 

Od tega so izvzeti v meri in v mejah, kakor je 
to določeno s tem zakonom za vsako obliko davka 
posebe, oni davčni zavezanci, ki so prijavili presta-
nek davčne obveznosti. 

Člen 148. 

Davek dospeva v plačilo v štirih enakih detain 
obrokih: dno 1. januarja, dne 1. aprila, dne 1. julija 
in dne 1. oktobra; lahko pa se plača tudi pred do
spelostjo. 

Davek novih davčnih zavezancev in za nove 
davčne predmete dospe oni dan, ko so je zavozancu 
predpisno vročil plačilni nalog. 

Davek, dospel v plačilo, se mora plačati najkes-
neje v 15 dneh prihodnjega meseca, odnosno pri 
novih zavezancih v 30 dneh od dne, ko se jim je 
vročil plačilni nalog. 

Vkljub temu dospeva davek na dohodek od zem
ljišč v plačilo in se mora plačevati v dveh enakih 
letnih obrokih: dne 15. avgusta in dne 1. novembra. 

Vsa dospela doplačila davka, ki izvirajo iz nove 
odmere za minule obroke, se morajo plačati v 30 
dneh po predpisno izvršenem razglasu. 

Davek na rente, ki se pobira ob izplačilu (čton 
71.), se mora plačati po seznamku najkasneje v 15 
dneh po preteku vsakega poluletja, davek na do
hodek od nesamostalnoga dela pa najkesneje v roku, 
določenem v členu 99. 

Če je poslednji dan plačilnega roka nedelja ali 
praznik, se sme izvršiti piacilo še prihodnji dan brez 
škodljivih zakonskih posledic. 
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Davek potujočih agentov in trgovinskih potni
kov (druga skupina pod točko 1. a člena 42.) kakor 
tudi davek zavezancev drugo skupine pod točko 3.) 
člana 42. se položi, preden se začne izvrševati po
klic, v prvi polovici leta v celotnem letnem znesku; 
če pa se začne izvrševati poklic v drugi polovici 
leta, so položi v polovičnem znesku. 

Člen 149. 
Ko poteče skrajni rok za plačilo (člen 148., tretji, 

četrti, peti in šesti odstavek), se računijo od tega 
dne na neplačane vsote davka letne 6%ne obresti 
do dne plačila. 

Preveč plačani davek se všteje davčnemu zave
zancu v odplačilo še nedospelega davka, če je ves 
tekoči davčni dolg poravnan, se vplačani presežek 
na izrečeno prošnjo povrne. 

Vplačane vsote ee zaračunavajo najprej za kritje 
starejšega dolga; če pa je ta pokrit, se zaračunijo za 
tekoči dolg. 

Člen 150. 
Rodno pobiranje davka vrši davčno oblastvo ne-

2>oeredno ali pa s pripomočjo in sodelovanjem ob
činskih oblastev ali s čekovnimi računi po poštni 
hranilnici in njenih podružnicah. 

Prisilno izterjevanje iz premične imovine vrši 
davčno oblastvo neposredno ali po občinskih ob-
lastvih. iz nepremične imovine pa po sodiščih. 

Ölen 151. 
Prisilno (eksekutivno) izterjevanje davka se vrši 

prvenstveno iz premične, potem pa iz nepremične 
imovine davčnega zavezanca. 

Kot odškodnina za eksekutivne stroške ob izter
jevanju neposrednjih davkov in pribitkov se pobi
rajo: 

1.) za pismeni, faktično vročeni opomin: ena para 
od vsakega dinarja dolga; 

2.) za izvršitev popisa (rubežen) stvari se pobe-
reta dve pari od vsakega dinarja dolga poleg takse 
iz taksnega zakona. Ti stroški se poberejo samo, če 
se rubežen taktično izvrši. Ti stroški ne smejo biti 
nikoli manjši od 10 dinarjev. 

Ce in kolikor vrši prisilno izterjevanje občina, 
pripada odškodnina za eksekutivne stroške občini. 

Med vsako stopnjo izvršilnega postopanja (opo
min, rubežen, prodaja) mora poteči najmanj osem 
dni. 

Za izterjavo državnih in samoupravnih davkov 
se kmetovalcu ne sme zarubiti in prodati hiša s hiš
nim okolišem 20 arov zemljišča. Prav tako se ne 
smejo kmetovalcu zarubiti in prodati za izterjavo 
davka en par vprežne živine, en voz in en plug, do
kler ima druge premičnine in nepremičnine, iz kate
rih se da davek pobrati. 

Člen 152. 
Nihče nima pravice do odloga za plačilo davka 

po tem zakonu. Samo v opravičenih primerih se sme 
dovoliti odlog posamezno, a v izrednih primerih, 
zbog škode po elementarnih nezgodah, posamezno 
kakor tudi za poedine vasi ali občine. O prošnjah za 
odlog davka do 5000 dinarjev odloča davčno ob
lastvo druge stopnje, sicer pa generalna direkcija 
davkov. 

Dovoljeni odlog ne oprašča od plačila zamudnih 
obresti; vendar pa sme minister za finance ali ob
lastvo, ki ga odredi ta minister, zamudne obresti 
znižati ali sploh odpustiti. 

8. Zastaranje. 

Člen 153. 
Pravica države do odmere davka zastara v petih 

letih od dne 1. januarja onega leta, v katerem je 
davčna obveznost nastala. 

Pravica države do izterjave odmerjenega davka 
zastara v petih letih od dne, ko se je po predpisih 
tega zakona priobčila izvršena odmera. 

Isti odredbi veljata tudi za kazen iz člena 137. 
tega zakona. 

Člen 154. 
Pravica države do izrekanja kazni in do odškod

nine iz členov 138., 139., razen iz prvega odstavka, 
m ÎB člena 141. zastara v enem letu od dne, ko je 
bil pregrešek storjen, pravica do izterjave že odo
brene kazni ali odškodnine pa v petih letih od dne 
izvršne obsodbe, odnosno odločbe. 

Člen 155. 

Pravica države do izrekanja kazni iz členov 139., 
prvega odstavka, 140. in 142. zastara v treh letih od 

dne, ko se je kaznivo dejanje storilo, pravica, do 
izterjave pa v petih letih od dne izvršne obsodbe. 

Člen 156. 
Zastaranje se prekine v vseh gorenjih primerih г 

vsakim službenim aktom o dotičnem predmetu, ki 
je bil davčnemu zavezancu, odnosno plačniku, pred-
pisno priobčen. 

9. Končne odredbe. 

Člen 157. 
Za dokaz o plačanem neposrednjem davku služi 

davčna knjižica, ki jo izda davčno oblastvo in v 
katero vpiše predpis davka; davčno oblastvo, ki 
pobira davek, pa označi v njej točno, kdaj in koliko 
se je prejelo in na račun katerega davčnega ob-
lastva. Ce se vplačuje davek po poštni hranilnici, 
služi za dokaz tudi položnica, dokler se ne vpiše 
dotično vplačilo naknadno v knjižico. 

Knjižice se izdajajo davčnim zavezancem za na
bavno ceno brez taks. 

Za dokaz o plačanem davku na dohodek od ne-
samostalnega dela služijo posebne davčne knjižice, 
izdane po členu 98., v katere vpisujejo delodajalci 
podatke o odtegnjenem davku (člen 99.), odnosno 
nalepljajo in uničujejo davčne znamke po členu 100. 
' Davčnim zavezancem, ki ne vodijo svojih obratov 

v stalnem lokalu, nego s hojo od hiše do hiše in od 
kraja do kraja (člen 42., druga skupina, točka 3.), 
služi za dokaz o plačanem davku obrtno dovolilo, 
izdano po pristojnem oblastvu, na katerem je davčno 
oblastvo prodpisno potrdilo vplačani tekoči davek. 

Davčnim zavezancem, ki plačujejo davek po 
predposlednjem odstavku člena, 59. (potujoči agenti, 
trgovinski potniki), služi za dokaz o plačanem davku 
davčna karta, ki jo izda davčno oblastvo za nabavno 
ceno in v kateri cznači, kdaj in koliko se je prejelo 
davka po omenjenem členu. 

Člen 158. 
Prijave in ртоспјс za oprostitev od davka, pred

ložene davčnim oblastvom pred . dnem 1. januarja 
1929., se morajo rešiti še po dosedanjih zakonskih 
odredbah; one, ki se predlože po tem roku, pa ce 
morajo rešiti po predpisih tega zakona tudi, ce je 
nastala pravna podstava za oprostitev, preden stopi 
v veljavo ta zakon. 

Odmere, neizvršene do dne 1. januarja 1929. se 
morajo izvršiti po odredbah prejšnjih zakonov. 

Člen 159. 
Vknjiževanje neposrednjih davkov, postopanje 

ob izpremembah v letnem-davčnem predpisu, način, 
po katerem se odpisuje davek zaiadi neizterljivosti 
ali zaradi prestanka davčne obveznosti, uredi s pra
vilnikom minister za finance. Postopanje glede davč
nih kaznivih dejanj, prisilne izterjave, način, po ka
terem se odpisuje davek zaradi elementarne škode, 
in zavarovanje davka ufedi minister za finance 
uredbo po odobritvi finančnega odbora narodne 
skupščine. Ta uredba in pravilniki se morajo izdati 
do dne 1. januarja 1929. 

Člen 160. 
Vsi dosedanji zakonski predpisi o neposrednjih 

davkih v kakršnikoli oblila ali s kakršnimkoli ime
nom, najsi so kjerkoli veljali v kraljevini, razen pri
mera po drugem odstavku člena 158., prestanejo 
veljati dne 1. januarja 1929. Tukaj je obsežen tudi 
regalni davek Tudniških podjetij. Vendar pa te od
redbe ne posezajo v odredbe o davkih, omenjenih v 
členu 7. tega zakona. 

Člen 161. 
Vsa navodila za izvrševanje tega zakona pred

piše minister za finance, kolikor ni določeno s tem 
zakonom kaj drugega. 

Člen 162. 
Kolikor imajo pogodbe s tujimi državami glede 

oseb in dohodkov, zavezanih davčni pristojnosti ne
katerih držav, odredbe, ki odstopajo od odTedb tega 
zakona, veljajo odredbe teh pogodb. 

V poedinih primerih sme izdajati minister za fi
nance vkljub odredbam tega zakona odredbe o ne
posrednjih davkih za vzajemno davčno izravnavanje, 
za preprečevanje dvakratnega obdavčevanja, za za
varovanje vzajemnosti (reciprocitete), pravno zaščito 
in pravno pomoč kakor tudi za izvajanje retorziv-
nih ukrepov. Vendar pa se smejo izdajati obče od
redbe te vrste samo z odločbo ministrskega sveta. 

10. Prehodne odredbe. 

Člen 163. 
Dokler se ne izvrši odmera poedinega davka po 

tem zakonu, se pobira davek po predpisu v ustrezni 
davčni obliki najbližjega minulega leta. 

Člen 164. 
Podatki, ki jih je navedel davčni zavezanec v 

prijavi ali v pojasnilu prijave po tem zakonu, se ne 
smejo uporabljati za kaznovanje ali naknadno-od
mero davka po dosedanjih predpisih o neposrednjem 
davku, če davčni odbor in državni zastopnik usvo
jita te podatke. 

Člen 165. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše 

in ko se razglasi v «Službenih Novinah». Od tega 
dne se morajo izvrševati vsa opravila, potrebna za 
odmero; odmera sama in pobiranje davkov po tem 
zakonu pa se mora vršiti od dne 1. januarja 1929. 

Vkljub temu se morajo uporabljati odredbe o 
davku na dohodek od nesamostalnega dela od dne 
1. aprila4928. 

Našemu ministru za finance priporočamo, naj 
razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe 
za njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, 
naj postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj 
se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 8. februarja 1928. 

Aleksander s. r. 
Minister za finance: Predsednik 

dr.BogdanMarkovićs.r. ministrskega sveta: 
Videl in pritisnil državni V e « a Vukicevic s. r. 

pečat : Podpisi ostalih ministrov. 
čuvar državnega pečata, 

miuister pravde 
dr. Dušan M. Subotić s. r. 

L. S. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

U. br. 3247/1/П1. 

Razpust društva. 
Prostovoljno gasilno društvo v Fari pri Kostelu 

je bilo s tukajšnjo pravnomočno odločbo z dne 21. ok
tobra 1927., TJ. br. 362/2, razpuščeno, ker ni več 
ustrezalo pogojem svojega pravnega obstoja. 

V L j u b l j a n i , dne 6- marca 1928. 
Zastopnik velikega župana ljubljanske oblasti: 

dr. Andrejka s. r. 
O. br. 1046/1. 578 

Razglas. 
Na podstavi pooblastitve gospoda ministra za 

trgovino in industrijo z dne 8. februarja 1928., VI. 
št. 2880/27, odobrujem izpremembo § 53. pravil za 
Hipotekarno banko jugoslovanskih hranilnic, d. d. v 
Ljubljani, po sklepih V. rednega občnega zbora del
ničarjev z dne 10. marca 1927. 

Izprememba pravil se nanaša na število in iz
volitev, odnosno, vpoklic članov upravnega sveta. 

V L j u b 1 j a n i, dne 7. marca 1928. 
Zastopnik velikega župana ljubljanske oblasti: 

dr. Andrejka s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. št. 9/3. 
Gibanje nalezljivih bolezni 

v mariborski oblasti 
od due 22. do dne 29. februarja 1928. 
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Sr ez o *3 
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Celje 
Konjice . . . . 
Maribor, levi breg 
Murska Sobota . 
Slovenjgradec ^ 

Skupaj 

Sknplna tifaznlb bolezuL 
4 I 1 
i ! i 
1 j . 
i ! i 
1 

Skrlatinka. — Scarlatina. 
Celje . . . . 
Celje, mesto . 
Čakovec . . . 
Dolnja Lendava 
Gornji grad . 
Konjice . . . 
Ljutomer . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto 
Murska Sobota 
P r e l o g . . . . 
Ptuj 
Ptuj, mesto 

Skupaj 

1 

6 
1 

i 
2 
2 

14 
5 
1 

3 

u 

2 
2 
5 
9 
6 
1 
1 
1 
4 
3 
2 

13 
4 
1 

28 33 2 i 5 

Oipice. — 
Dolnja Lendava 
Ljutomer. . . 
Maribor, mesto 
.Murska Sobota 
Ptuj _ 

Skupaj 

Morbilli 
2 
4 

1 
21 

4 34 

1 
21 

5 

26 .40 27 

54 

33 

Davlca. — Dipbterla et Croup. 
Celje, mesto . 
Ljutomer . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . 
Murska Sobota . 
Prevalje . . . . 
Ptuj 
Slovenjgradec 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 15 10 

38 

Sen. — Erysipelas. 

Celje . 1 
Celje, mesto . . . 1 
Konjice 1 
Maribor, desni breg 3 
Maribor, mesto . . '2 
Ptuj, mesto . . . 1 

Skupaj 

17 

1 

1 
2 
2 I 

2 I 1 

Tetano». 
1 

Krčevita odrevenelost -
Slovenjgradec . . | . | 1 | 

V M a r i b o r u , dne 7. marca 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko e. r. 

Vet. br. 51/12. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z d n e 12 . m a r c a 1 9 2 8 . 

O p o m b a : Imena sedežev sreekih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi Črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

S v i n j s k a k u g a . 
Maribor, desni breg: Račje (Račje 1 dvorec). 

P t u j : Središče (Središče 5 dvorcev). 

V M a T i b o r u, dne 12. marca 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi sodišč in sodnil) oblaste?» 
Ne П 34/28—3. 3 - 2 

Prvi edikt 
Na podstavi člena 49. zakona z dne 30. novem

bra 1925. o proračunskih dvanajstinah za mesece de
cembra 1925., januar, februar in marec 1926., «Služ
bene Novine» z dne 1. decembra 1925., št. 276/LXXI, 
Uradni list z dne 23. decembra 1925., št. 380/113, in 
uredbe ministrstva pravde z dne 2. maja 1927., 
št. 5503/26, «Službene Novine» z dne 12. maja 1927., 
št. 126/XXVn, Uradni list z dne 21. maja 1927., 
e t 232/56, se določa dan 

1. a p r i l a 1 9 2 8 . , 

ko naj se začne ravnati z osnutkom, nove zemljiške 
knjige za davčno občino Bakovce v sodnem okraju 
Murski Soboti tako kakor z novo zemljiško knjigo; 
obenem se uvaja postopanje po zakonu z dne 25. ju
lija 1871., št. 96 drž. zak., da se knjiga popravi Od 
tega dne jè samo z vpisom v novo zemljiško knjigo 
moči nove lastninske zastavne in druge zemljiško
knjižne pravice na nepremičnine, vpisane v zem
ljiško knjigo, pridobivati, utesnjevati, prenašati na 
druge ali razveljavljati. 

Pozivajo se, naj priglase svoje zahteve 
n a j k e s n e j e d o v š t e t e g a d n e 1. j u l i j a 

1 9 2 9 . : 
a) vsi oni, ki zahtevajo na podstavi pravice, pri

dobljene pred začetnim dnem nove zemljiške knjige, 
da bi se v njej izpremenili vpisi, ki se tičejo lastnin
skih ali posestnih razmer, bodisi da se izvede ta iz-
prememba z odpisom, pripisom ali prepisom, bodisi 
da se popravi, oznamenilo nepremičnin ali sestava 
zemljiškoknjižnih teles ali kakorkoli drugače; 

b) vsi oni, ki so si pridobili že pred začetnim 
dnem nove zemljiške knjige do nepremičnin, v njej 
vpisanih, ali do njih delov zastavne služnostne ali 
druge pravice, sposobne za knjižni vpis, če bi bilo 
treba te pravice t a k o vpisati, kakor da spadajo k 
starim bremenom, in če niso bile v novo zemljiško 
knjigo vpisane že ob njeni napravi. 

Priglasitvene dolžnosti v ničemer ne izpreminja 
to, da je pravica, ki jo je treba priglasiti, očitna iz 
javne knjige, ki se jemlje iz rabe, ali iz sodne re
šitve, ali da teče pri sodišču prošnja strank, ki se 
tiče te pravice. 

Kdor zamudi zgoraj navedeni rok, izgubi pravico, 
uveljavljati zahtevo, ki bi jo bilo treba priglasiti 
proti tistim, ki si pridobe zemljiškoknjižne pravice v 
dobri veri na podstavi onih vpisov, k i eo že v novi 
zemljiški knjigi in se ne izpodbijajo. 

Če se ediktni rok zamudi, postavitev v prejšnji 
stan ni dopustna, tudi se omenjeni rok posameznim 
strankam ne sme podaljšati. 

Priglasitve je treba podati okrajnemu sodišču v 
Murski Soboti; pri istem okrajnem sodišču je nova 
zemljiška knjiga vsakomur na vpogled. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IL, 
dne 7. marca 1928. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne 
te objave v Uradnem listu, ker bi se sicer po tem 
roku izreklo, da je vložna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 10. marca 1928. 

Popravek. 
V Uradnem listu 24 z dne 10. marca 1928. se 

mora glasiti v zadnjem dražbenom oklica na 
strani 155., da znaša najmanjši ponudek 23.000 (ne: 
23.00) Din. 

467 Vpisi v trgovinski register. 

S 22/26—67. 580 

Odprava konkurza. 
Prezadolženka: z a p u š č i n a p o E. M a l 

h a p e j u. 
Konkurz, lri je bu razglašen s sklepom opr. št. 

S 22/26—2 o imovini te prezadolženke, je po § 139. 
k. T. odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek Ш., 

dne 1. marca 1928. 

•S 27/25—35. • 575 

Odprava konkurza. 
Pcrezadolženec: Anton О в о ј п Ј к , trgovec v 

Kozjem. * 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 27/25—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 139. 
k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 6. marca 1928. 

S 4/28—2. 576 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Lile S t a f a n -

č i č e v e, zasebnice v Hrastniku. 
Konkurzni komisar: deželnosodni svetnik Franc 

Tiller okrožnega sodišča v Celju. 
Upravnik mase: dr. Dragotin Vrečko, odvetnik 

v Celju. 
Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 

št. 2 dne 3 1 . m a r c a l 9 2 8;Ob desetih. Oglasitveni 
rok do dne 1 5. a p r i 1 a 1 9 2 8. Ugotovitveni narok 
pri podpisanem sodišču dne 3 0 . a p r i l a 1 9 2 8 . ob 
devetih. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 10. marca 1928. 

T 11/28—3. 582 
Amortizacija. 

Na prošnjo Feliksa T o m a n a, kamenoseškega 
mojstra v Ljubljani, se uvaja postopanje za amorti
zacijo nastopne vložne knjižice, ki jo je prosilec 
baje izgubil: Vložna knjižica Obrtne Danite v Ljub
ljani št. 100 na ime: Feliks Toman in z vlogo 7722 
Din 24 p. 

I. V p i s a l e s o s o n a s t o p n o f i r m e : 

134. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Jugo - Schulz», dražba •/. o. z. 

Razpečavanje tehtnic. 
Obratni predmet: razpečavanje vsakovrstnih 

tehtnic in uteži. 
Družbena pogodba z dne 14. februarja 1928. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 15.000 Din ter je v goto

vini popolnoma vplačana. 
Poslovodji: Julij Zupan, trgovec v Ljubljani, 

Sv. Petra cesta št. 35, in Karel Schulz, tvorračar na, 
Dunaju, XTV., Sechshauserstrasse 60. 

Družbo zastopata kolektivno po dva poslovodji, 
ki podpisujeta za firmo tako, da pristavljata njenemu 
po komerkoli napisanemu, natisnjenemu ali e pečat
nikom odtisnjenemu besedilu svoja podpisa; če se 
postavi prokurist, zastopa firmo in podpisuje zanjo 
vselej s pristavkom «p. p.» kolektivno z enim poslo
vodjo. 

L j u b l j a n a , dne 18. februarja. 1928. 

135. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Kocjančtč & Co. 
Obratni predmet: nakupovanje in prodajanje teh

ničnih potrebščin, sirovin in strojev za tvornice celu
loze, papirja in kartona. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
1. decembra 1927. 

Družbenika: Franc Kocjančič, trgovec v Dom
žalah, in Valter Schade, trgovec v Ljubljani 

Za zastopanje je upravičen vsak družbenik samo
stojno. 

Podpis firme: Družbenika svojeročno podpisujeta 
besedilo firme, in sicer vsak samostojno. 

L j u b l j a n a , dne 20. februarja 1928. 

136. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Mercina in drug, trgovina s pa

pirjem na veliko. 
Obratni predmet: trgovina s papirjem na debelo. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

15. februarja 1928. 
Družbenika: J a n k o Jovan, zasebnik v Ljubljani,. 

Kapiteljska ulica št. 3, in Franc Mercina, prokurist 
v Ljubljani, Zarnikova ulica št. 19. 

Za zastopanje je upravičen vsak družbenik samo
stojno. 

Podpis firme: Firma se podpisuje tako, da po
stavlja eden izmed družbenikov pod njeno besedilo 
svoj podpis. 

L j u b l j a n a , dne 18. februarja 1928. 

137. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Peko», družba z o. z. Fabrika 

cija in prodaja čevljev. 
Obratni predmet: Družba 
a) izdeluje čevlje vseh vrst in prodaja te izdelke 

pod znamko «Peko», kupuje vse sirovine in polfabri-
kate, potrebne za fabrikacijo, kupuje in prodaja 
fabrikate; 

b) kupuje, najema ali jemlje v zakup nepremič
nine in potrebni inventar; 

c) ustanavlja podružnice v vsej kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev z istim področjem. 

Družbena pogodba z dne 6. februarja 1928. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 240.000 Din ter je v 

gotovini popolnoma vplačana. 
Poslovodje: dr. Ivan iSlokar, ravnatelj Zadružne 

gospodarske banke, d. d. v Ljubljani, Karlo Fabiani, 
upravitelj Jugoslovanske banke, d. d., podružnice v 
Ljubljani, in Aleksander Knez, član nacelnižtva 
Kmetske posojilnice ljubljanske okolice, r. z. i n. z, 
v Ljubljani. 
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Za zastopanje sta upravičena kolektivno po dva 
poslovodji ali pa en poslovodja in prokurist. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 
po dva poslovodji ali en poslovodja in en prokurist 
tako. da postavljata pod njeno po komerkoli napisa
no, natisnjeno ali s pečatnikom odtisnjeno besedilo 
svoja podpisa, prokurist z1 dodatkom «p. p.». 

L j u b l j a n a , d;iie 8. februarja 1938. 

138. Sedež: Logatec: 
Besedilo firme: «Trolist», droge, kemikalije in 

destilacija, družba z o. z. v Logatcu. 
Obratni predmet: izvrševanje koncesioniranega 

obila po točki 14.) § 15. o. r., izvzomši izdelovanje 
strupov; s tem obrtom je združena pravica, izdelo
vati anovi in izdelke (preparate), namenjene za 
zdravilno uporabo, kakor tudi trgovina z obojimi, 
kolikor ni to pridržano izključno lekarnarjem, in 
naposled, pravica, izdelovati in prodajati umetne 
rudninske vode. 

Družbena pogodba z dne 31. marca 1927. in do
datek z dne 11. februarja 1928. 

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 60.000 Din ter je v goto

vini popolnoma vplačana. 
Poslovodji; Maks Hammerlitz, iaidustrijec na Čev-

cah št. 33, in Oton Karel Rihter, industrijec na Brodu 
št. 17 (občina Dolenji Logatec). 

Družba ima enega ali več poslovodij, ki jih ime
nujejo družbeniki. Pogodbeno se določa, da bodita 
poslovodji družbe Maks Hammerlitz in Oton Karel 
Rihter, dokler sta c družbenika., Družbo zastopata 
sodno in izvensodno oba poslovodji kolektivno in 
podpisujeta njeno firmo in družbene izjave kolek
tivno ali posamezno z enim prokuristom, tako, da 
postavljajo podpisniki pod besedilo firme, ki je lahko 
po komerkoli napisano ali natisnjeno (štampiljkano), 
svoje podpise, in sicer prokurist z dostaivkom, ki 
označuje prokuro. öe je izvoljen en sam poslovodja, 
podpisuje družbeno firmo sam ter daje obvezne iz
jave zanjo. 

L j u b 1 j a n a, dne 20. februarja 1928. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

139. Sedež: Dolnja Lendava. 
Besedilo firme: Dolnje Lendavska hranilnica, 

d. d. v Dolnji Lendavi: 
Tzpremenil se je po sklepu občnega zbora z dne 

27. marca 1926. in po sklepu ravnateljstva z dne 
11. oktobra 1927. § 2. družbenih pravil, odobren po 
velikem županu mariborske oblasti z odlokom z 
dne 16. januarja 1928., 0. br. 157/2, na podstavi 
pooblastila ministrstva za trgovino in industrijo z 
dne 8. februarja 1927., VI. br. 4428/26. 

Po tem s© je delniška glavnica zvišala in znaša 
sedaj 500.000 Din, .razdeljena na 2500 delnic v no
minalni' vrednosti po 200 Din, ki so popolnoma vpla
čano in se glase na ime. 

M a r i b o r , dne 16. februarja 1928. 

140. Sedež: Domžale. 
Besedilo firme: «Bistra», kemična tovarna olja, 

lakov in barv, družba z omejeno zavezo v Domžalah: 
Na izrednem občnem zboru z dne 10. decembra 

1927. se jo izpremenila družbena pogodba v točkah 
4., 6., 12.', 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 21. 

Družbo zastopata po dva poslovodji ali en poslo
vodja in en prokurist kolektivno. 

Firma se podpisuje tako, da postavljata pod 
njeno odtisnjeno, natisnjeno ali po komerkoli napi
sano besedilo kolektivno aH po dva poslovodji ali 
en poslovodja in en prokurist svoja podpisa, pro
kurist s pristavkom, ki označuje prokuro. 

Družba ima dva ali več poslovodij, ki jih izvoli 
občni zbor za leto dni. 

# Osnovna glavnica v znesku 15Ó.0O0K ali 37.500 
P 0 1 se je zvišala z doplačilom na 240.000 Din ter 
je v gotovini popolnoma vplačana in poslovodjam 
na razpolago. 

Vpisal se je novoizvoljeni poslovodja Fran 
Medic, tvorničar v Ljubljani. 

L j u b 1 j a n a, dne 20. februarja 1928. 

141. Sedež: Janežovci pri Ptuju. 
Besedilo firme: «Opekarna», družba z omejeno 

zavezo v Janežovcih: 
Po sklepu občnega zbora z dne 4. februarja 1928. 

se je družba razdružila ter je pregia v likvidacijo. 
Besedilo likvidacijske firme: «Opekarna», družba 

z omejeno zavezo v Janežovcih v likvidaciji. 
Likvidator: Ferdinand Jamnik, gospodarski 

upravnik v Budini pri Ptuju. 

Podpis firme: Likvidator podpisuje likvidacijsko 
firmo tako, da pristavlja njenemu po komerkoli na
pisanemu, natisnjenemu ali odtisnjenemu besedilu 
svoje ime in svoj priimek. 

Izbrisal se je dosedanji poslovodja dr. Rajmund 
Sadnik. 

M a r i b o r , dne 23. februarja 1928. 

142. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Gospodarski procvit», trgovska 

družba, obče-prometna, informacijska, propagandna 
in potovalna pisarna, družba z o. z.: 

Na podstavi notarskega zapisa z dne 18. janu
arja 1928., posi. št. 6436, prist, zap. št 172, se je 
dodalo obratnemu predmetu, in sicer besedilu pod 
točko «Drugič» družbene pogodbe, Jit. u), to-le 'bese
dilo: «Ta točka obratnega predmeta obseza edino le 
izvedenska mnenja, izvide in izjave, izključuje pa 
vsako sodelovanje pri sestavljanju listin ali vlog na 
sodišče ali oblastva in vsako sodelovanje, ki bi bilo 
v nasprotju z odvetniškim ali notarskim redom ali s 
predpisi, ki omejujejo in prepovedujejo zakotno pi-
saštvo». 

L j u b 1 j a n a. dne 6. februarja 1928. 

143. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Jugoslovanska banka, d. d., po

prej Hrvaška deželna banka, d. d., podružnica Ljub
ljana; 

Izbrisali so se pooblaščenci Stjepan Gausz, Igna
cij Stupar in dr. Vladimir Ravnihar in član uprav
nega sveta Mirko Hermanu. 

L j u b l j a n a , dne 7. februarja 1928. 

144. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Križevska industrijska d. d.: 
Iz upravnega sveta' je izstopil Franc Ramovš; na 

novo pa sta bila- izvoljena v upravni svet Ferdo 
Hartner, industrijec, in Bela Berger, trgovec — oba 
v Murski Soboti. 

L j u b 1 j a n a, dne 11. februarja 1928. 

145. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ljubljanska gradbena družba 

z o. z.: 
S sklepom občnega zbora družbenikov z dne 

11. februarja 1928. se je zvišala osnovna glavnica 
od 450.000 Din na 500.000 Din, ki je v gotovini po
polnoma vplačana, in so se izpremenile točke 6.), 7.), 
zadnji odstavek, 8.), 9.), 13.), 14.), 15.), 18.) in 19.) 
družbene pogodbe z dne 17. februarja 1923., h kateri 
je bil sklenjen nov odstavek 21.). 

Vpisal se je poslovodja Franc Kregar, posestnik 
in gostilničar v Štepanji vasi št, 39. 

L j u b l j a n a , dne 20. februarja 1928. 

146. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Naša Edinost», gospodarska 

družba z o. z.: 
Na občnih zborih z dne 13. januarja 1928. in z 

dne 8. februarja 1928. se je izpremenila točka «Prvič» 
družbene pogodbe. 

Besedilo firme odslej: «Naša Sloga», prodaja 
cerkvenih potrebščin, družba z o. z. v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 16. februarja 1928. 

147. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Filip Rubel, družba z o. z.: 
Izbrisala se je poslovodkdnja Jožica Bonač. 
L j u b l j a n a , dne 20. februarja 1928. 

148. Sedež: Ljubljana, 
• Besedilo firme: Slovenska banka: 

Po sklepu občnega zbora delničarjev z dne 34. ju
lija 1924., posi. št. .3240, prist, reg. št. 896, in po 
odloku ministrstva za trgovino1 in industrijo z dne 
10. oktobra 1924., VI. št. 4947, intim, z dne 11. no
vembra 1924., št. 7128/24, so se izpremenila druž
bena pravila tako, da se je besedilo §§ 14., 15., 16., 
17. in 23. popolnoma izpustilo; izpremenili pa so se 
§§ 21., 27., 28., 34., 36., 37., 43. in 44. 

Zaradi teh izpreinemb je najmanjše število uprav
nih svetnikov skrčeno na šest, največ na dvanajst 

Družbene odpravke podpisujeta po dva upravna 
svetnika ali en upravni svetnik in en ravnatelj ali 
po dva ravnatelja. 

L j u b 1. j a n a, dne 20. februarja 1928. 

149. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «TextUia», trgovska in industrij

ska delniška družba: 
•Iz upravnega sveta so izstopilî Franc Vokač, 

Leopold Rlement in Angelo Verani; v upravni svet 

pa so vstopili Karel Pole, stavbnik, Rudolf Dmfovka, 
trgovec, in Franc Ramovš, upravni svetnik Sloven
ske banke — vsi v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 6. februarja 1928. 

150. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo fiinne: Trboveljska premogokopna 

dražba: 
Po sklepih občnih zborov z dne 30. decembra 

1924. in z dne 28. decembra 1926., posvedočenui v 
notarskih zapisnikih z istega dne, posi. št. 3636 
in 5307, odobrenih z odlokoma ministrstva za trgo
vino in industrijo z dne 4. junija 1927., VI. št. 2593, 
in z dne 3. junija 1927., VI. št. 497/25, intim, z dne 
28. novembra 1927., C. br. 1732/1, se je izpremenil 
§ 6. družbenih pravil tako, da se je dodal za petim 
odstavkom tega paragrafa nov šesti odstavek, ki 
navaja, da se je po sklepu izrednega občnega zbora 
z dne 28. decembra 1926. na podstavi zakona o va
lorizaciji bilančne vrednosti investicij z dne 7. av
gusta 1926., «Službene Novine» št. 205 z dne 11. sep
tembra 1926., LrV/26, zvišala glavnica za 100,000.000 
Din; s tem se je zvišala delniška glavnicaj od 
50,000.000 Din na 150,000.000 Dim, tako da je nomi
nalna vrednost vsake delnice določena na 150 Din; 
po iz4TŠitvi tega sklepa znaša delniška glavnica 
150,000.000 Din, razdeljena na 1,000.000 delnic v 
nominalni vrednosti po 150 Din. 

Razen tega se je zvišala po sklepu izrednega obč
nega zbora z dne 30. decembra 1924. delniška glav
nica za nadaljnjih 50,000.000 Din tako, da se je vzel 
delni znesek 50,000.000 Din iz obstoječe glavnične 
rezerve in prenesel na račun delniške glavnice; s 
tem se je zvišala delniška glavnica od 150,000.000 
Din na 200,000.000 Din, tako da je nominalna vred
nost vsake delnice določena na 200 Din; delniška 
glavnica znaša torej 200,000.000 Din ter je raz
deljena na 1,000.000 delnic v nominalni vrednosti 
po 200 Din. 

Za tem prideta kot osmi, odnosno deveti' odsta
vek dosedanji šesti in sedmi odstavek § 6. družbe
nih pravil, kakor sta bila doslej v veljavi Po se
danjem osmem odstavku se mora vsaka nova zvišba 
društvene glavnice prijaviti deželnemu kot trgovin
skemu sodišču v Ljubljani, po sedanjem devetem 
odstavku pa določa upravni svet, koliko imajo ob 
izdaji novih delnic posestniki prejšnjih emisij op
cijsko pravico. 

Izbrisal se je upravni svetnik Maksimilijan 
Krause, ker je izstopil; vpisal pa se je upravni svet
nik Raymond Deltel v Beogradu. 

L j u b l j a n a , dne 4. februarja 1928. 

151. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Združene opekarne, d. d.: 
Izbrisal se je prokurist ing. Tomo Knez. 
Prokura je podeljena Zdenku Knezu, ravnatelju 

v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 6. februarja 1928. 

152. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Jugotrawa, barvarna in apretura, 

družba z o. z.: 
Družbena pogodba z dne 11. septembra 1926., 

posi. št. 2739, se je izpremenila z notarskim pismom 
z dne 16. decembra 1927., posi. st. 4318, v točkah 
«Sedmič», «Devetič» in «Devetnajstič». 

Za zastopanje sta upravičena po dva poslovodji 
skupaj; če pa je imenovan samo en poslovodja, za
stopa ta poslovodja družbo samostojno. 

Firma se podpisuje tako, da pristavljata njene
mu natisnjenemu, napisanemu ali s štampilijo od
tisnjenemu besedilu po dva poslovodji kolektivno 
svoji imeni; če pa je imenovan samo en poslovodja, 
podpisuje ta samostojno. Če se namestijo prokurieti, 
podpisujejo, ti firmo na1 označeni način skupno z enim 
poslovodjo in s pristavkom «p. p.», ki označuje pro
kuro. 

Izbrisal se je poslovodja Kurt Sanner. 
M a r i b o r , dne 16. februarja 1928. 

153. Sedež: Mirna. 
Besedilo firme: Strojno mizarstvo Fran Peéek, 

družba z o. z.: 
Vpisal se je poslovodja Primus Dolar, major V: p. 

in posestnik v Kotu-Trsteniku št. 27; izbrisala pa ee 
je poelovodkinja Marija Peček. . 

N o v o m e s t o , dne 14. februarja 1928. 

154. Sedež: Njivice pri Radečah. 
Besedilo firme: nemški: Gebrflder Piatnik, slo

venski: Bratje Piatnik: 
Posamična prokura se je podelila Viktorju Pîat-

niku, bivajočemu v Njivicah pri Radečah. 
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Prokurist podpisuje firmo tako, da pristavlja 
njenemu štampiljiranemu, natisnjenemu ali napisa
nemu besedilu svojeročno svoj podpis s pristavkom 
«p.p.». 

N o v o m e s t o , dne 14. februarja 1928. 

Ш. I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a f i r m a : 

155. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Danica», družba z o. z. za raz

pečevanje mineralhooljniH in kemikalnih izdelkov 
v likvidaciji: 

Ker je likvidacija končana. 
M a r i b o r , dne 3. februarja 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblaste?, 
Št. 278/Ш—28. 579 3—4 

Razglas. 
Direkcija državnih železnic v Ljubljani odda na 

podstavi členov 86. do 98. zakona o državnem ra
čunovodstvu z dne 6. marca 1921. in njegovih izpre-
memb in dopolnitev odvoz smeti, blata i. dr. kakor 
tudi dovoz kamenja, pohištva i. dr. pri progovni sek
ciji v Ljubljani, glavna proga, za dobo od dne 
20. aprila 1928. do dne 31. marca 1929. 

Ponudbe naj se podado, vpoštevaje splošne po
goje, ki so interesentom na razpolago pri grad
benem oddelku podpisane direkcije v odseku za 
vzdrževanje proge, za dvovprežni voz z voznikom 
za dan ob osemurnem delavniku do dne 15. a p r i 
l a 19 2 8. do 10. ure. 

Ponudba mora biti opremljena s kolkom za 5 Din 
ter se mora vročiti v zapečatenem ovitku z napi
som: «Ponudba za oddajo voženj ponudnika N. N.» 
ekspeditu direkcije državnih železnic v Ljubljani. 

Ponudba mora navajati vse pogoje, ki jih zahteva 
železniška uprava, in klavzulo, s katero se podjet
nik mečno odpoveduje pravici, zahtevati med de
lom povišek ponujene enotne cene, in pristaja na 
to, da se mu odtegnejo od vsote zaslužka vse zako
nite pristojbine in takse. Pogoji so na razpolago pri 
odseku Ш/2-а direkcije za 10 Din. 

Ponudnik, ki se mu odda prevoz materiala, mora 
položiti predpisano kavcijo v znesku 5000 Din v 
gotovini ali v državnih vrednostnih papirjih pri bla
gajni direkcije državnih železnic v Ljubljani. 

Natančnejši podatki se dobivajo pri gradbenem 
oddelku podpisane direkcije v odseku za vzdrže
vanje proge. 

Direkcija državnih železnic v Ljubljani, 
dne 8. marca 1928. 

K št. 1092/28. 
Razpis. 

578 3—1 

Ponudbe naj se vlože najkesneje do dno 
3. a p r i l a 1 9 2 8 . ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 9. marca 1928. 

Št. 3276. 
Razglas. 

565 3—2 

Na podstavi § 2. kranjskega vodopravnega za
kona z dne 15. maja 1872., dež. zak. št. 16, prepove
dujem vsako nadaljnjo pridobivanje milke, peska in 
gramoza ob mostovnih kompleksih na Savi od Tacna 
do Sv. Jakoba, in sicer pri tacenskem mostu na 
kompleksu do konca Tacna, pri črnuških mostovih 
od izliva Gameljščice do 300 m pod železniškim mo
stom in pri Sv. Jakobu do 1200 m nad mostom, t. j . 
vštric do sredine Obrij. Na ostali savski progi med 
Tacnom in Sv. Jakobom je do preklica dovoljeno, 
pridobivati milko, pesek in gramoz. 

Prepovedani okoliši so označeni s tablicami na 
vidnem mestu. 

Prestopke te prepovedi bom kaznoval kar naj
strože po § 11. cesarske naredbe z dne 20. aprila 
1854., drž. zak. št. 96, z globo do 1000 Din ali z 
zaporom do 14 dni. 

V L j u b l j a n i , dne 2. marca 1928. 
Sreski poglavar za Ljubljansko okolico: 

dr. Ferjančič s.r. 

Agrarna direkcija v Ljubljani raspisuje zase ka
kor tudi za okrožni agrarni urad v Ljubljani pis
meno ofertno licitacijo potrebnih uradnih prostorov. 

Pogoji: Oba urada potrebujeta skupno najmanj 
10 prostorov v povprečni izmeri po 20 m2. 

Prostori so lahko ločeni in ni treba, da bi bili v 
isti stavbi; vendar pa mora biti 6 sob, odnosno mo
rajo biti 4 sobe skupaj. 

Prostori morajo biti suhi, zračni, svetli in oskrb
ljeni s pečmi in električno razsvetljavo. 

Višina najemnine naj se navede v pismeni po
nudbi; odpovedni rok je trimesečen. 

Pravilno kolkovane in zaprte ponudbe naj se 
vlože do dne 18. a p r i l a 1 9 2 8 . ob enajstih pri 
agrarni direkciji v Ljubljani, Gosposka ulica št. 15, 
kjer so bodo takoj nato odprle. 

Agrarna direkcija v Ljubljani, 
dne 12. marca 1928. 

St. 2101ДТ. 568 2 - 2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 80 m8 smrekovih plohov. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 8 e g a 

m a r c a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenja, 

dne 9. marca 1928. 

Bazne objave« 
5 8 3 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 8. marca 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga . . . . . . . 400,461.056-34 
Posojila 1.611,316^40-90 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.072,664.878-70 
Račun začasne zamene 299,342.082-96 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav- , 

ljenih za izdajanje novcanio . . 2.138,877.168— 
Saldo raznih računov 707,726.881-66 

Pasiva. 
Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 

zlatu: od te vplačano . . . . 
Rezervni fond . . . . . . . . 
Novčanice v obteku 
Državni račun začasne zamene . . 
Terjatve države po raznih računih 
Razne obveznosti 
Terjatve države za zastavljene do

mene • • • 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 

9.196,243.632-56 

30,000.000— 
10,931.045-57 

5.470,636.450— 
299,342.082-96 
306,891.621-31 
857,009.Jw9-72 

2.138,377.163— 

83,055.870— 

9.196,243.632-56 
V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 

dinar, angleSki funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, Švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vee 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

572 3—2 

St. 2103/П. 569 2—2 

Razpis dobave. 
Raspisuje se dobava elektromotorja. 
Veo pri podpisani direkciji 

šovcih od km 0 do km 0-990 ob nastopnih bistvenih 
pogojih: izkop bo znašal okoli 3170 m8 zemlje in gra
moza in stroški z napravo propustov vTed so pro-
računjeni največ na 30.000 Din. 

Licitacija se bo vršila dne 2 5. m a r c a 1 9 2 8. 
ob 9. uri v zadružnih prostorih v Dolnji Lendavi 
h. št. 51. 

Licitacije se sme udeležiti kot ponudnik vsak naš 
državljan, ki položi najkesneje do pol devetih na dan 
licitacije pri blagajniku Vodne zadruge (Dolnje len
davska hranilnica) začasno kavcijo, in sicer: ad a) 
2500 Din, ad b) 1500 Din, odnosno ad a) in ad b) 
4000 Din v gotovini, državnih vrednostnih ali dru
gačnih papirjih s pupilarno varnostjo ali vložni knji
žici katerekoli jugoslovanske hranilnice, ter se o tem 
izkaže komisiji pred začetkom dražbe. 

Nadalje se morajo dražitelji izkazati s potrdilom 
davčnega urada, da so plačali vse davke, in dati 
pismeno izjavo, da so jim licitacijski pogoji znani in 
da pristajajo, dražiti po njih. 

Ponudniki morajo ostati v besedi, dokler ponud
be enega izmed njih dokončno ne sprejme kom
petentno oblastvo. 

Komur ostanejo dela, mora zgoraj navedeno jam
čevino takoj po obvestilu o sprejeti ponudbi zvišati 
na 10 % izlicitirane vsote. 

Potrebna pojasnila in pogoje dobivajo interesenti 
v prostorih Vodne zadruge v dneh 19., 22. in 24. mar
ca 1928. med dopoldanskimi uradnimi urami kakor 
tudi na dan dražbe pred njenim začetkom. 

Vodna zadruga v Dolnji Lendavi, 
dne 9. marca 1928. 

Št. 48/28. 
Razglas o licitaciji. 

Po odloku gospoda velikega župana mariborske 
oblasti z dne 5. marca 1928., H. br. 260/2, razpisuje 
Vodna zadruga v Dolnji Lendavi na podstavi čle
nov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu z 
dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb in dopol
nitev v «Službenih Novinah» št. 148 z dne 7. julija 
1922., kakor tudi pravilnika z dne 18. novembra 
1921. in njegovih izprememb in dopolnitev z dne 
22. maja 1922. j a v n o u s t n o o f e r t n o l i c i 
t a c i j o s skrajšanim rokom po členu 89. navede
nega zakona: 

a) za izkop Črnega potoka od km 5-560 do km 
7-100 in za napravo obojestranskih nasipov ondi v 
občini Mali Polani, ob nastopnih bietvenih pogojih: 
izkop bo znašal okoli 5000 m« zemlje in gramoza in 
stroški so proračunjeni največ na 50.000 Din; 

b) za napravo enostranskega nasipa in treh be
tonskih propustov ob Muri na Benki v občini Pete-

Vabilo na redni občni zbor, 
ki ga bo imel 

«Bajtar», 
stavbena in kreditna zadruga uslužbencev 

drž. žel., r. z. z o. z. v Ljubljani, 
v nedeljo dne 2 5. m a r c a 1 9 2 8 . ob 9. uri (do
poldne) v steklenem salonu restavracijo na ljubljan

skem glavnem kolodvoru. 

' D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo načelništva. 
2.) Porofiilo nadzornSfcva. 584 
3.) Odobritev letnega računa. 
4.) Volitev novega načelništva in nadzomištva. 
5.) Slučajnosti. 

* * * 
O p o m b a : Zadružne knjižice služijo za legiti

macije. Članom, izstopivšim v letu 1926.', sle vplačani 
delež povrne. . 

V L j u b l j a n i , dne 10. marca 1928. 
NačeUništro. 

5 7 4 Vabilo na občni zbor, 
ki ga bo imela 

Nakupovalna zadruga, 
r. z. z o. z. v likvidaciji v Ljubljani, 

v p e t e k d n e 30. m a r c a 1 9 2 8 . o b p o l d e 
v e t n a j s t i h v prostorih Z a d r u ž n e g a d o m a 
v L j u b l j a n i , VIL, ž i b e r t o v a u l i c a š t . 27. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo likvidatorjev. 
2.) Predložitev bilance za leto 1927. 

L i k v i d a t o r j a : 
Širne Jurčič s. r. Karla Novak s. r. 

541 3-3 Objava. 
Ponoči dne 21. februarja 1928. sta mi bili ukra

deni dve izpričevali državne meščanske šole v Dolnji 
Lendavi v madžarskem jeziku in slovenskem pre
vodu na ime: Benkovič Stefan, rojen dne 24. decem
bra 1899. v Strehovcih, srez Dolnja Lendava, in 
sicer: izpričevalo П. razreda za šolsko lesto 1912./ 
/1913. in IIL razreda za šolsko leto 1918.Д914. 

Ukradene so bile tudi štiri obveznice loterijske 
2Уг%пе državne rente za vojno škodo iz leta 1923., 
In sicer: serija 2805, št. 979; serija 855, St. 1000; 
serija 2786, št. 572, in serija 4125, št. 845. 

Te izpričevali in te obveznice proglašam za ne
veljavne. 

Štefan Benkovič s. r., poštar v Proeenjakovcib, 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. ~ Tiska in tedaja: DelnlÄ. «.kama, d.d. т Ljubljani, njen predstavnik: Miroslav Ambroži« v Ljubljani. 

fe^a**te_,... ^мЈ-.јЉ.^^^Љ^^л-лјпј^А^^-аља.^ 
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27. V Ljubljani, dne 20. marca 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V i e b i n 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
Izpremembe v osebju. 
76. Zakon o podpori onim, ki jim nedostaje hrane. 
77. Pravilnik za izvršitev zakona o podpori onim, ki jim 

nedostaja hrane. 
78. Uredba o zdravstvenem poučevanju prebivalstva. 

79. Popravek k uredbi o prevedbi na dinarske kongrualne 
prejemke župnijskih duhovnikov (dušnih pastirjev) s 
kronskimi (kongrualnimi) prejemki. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 80. Tarifna 

obvestila. — Razne objave. 

b „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 57 z, dne 12. marca 1928.: 
Odlok ministra za trgovino in industrijo z dne 

25. februarja 1928.: Pomaknjen je iz 8. skupine 
I. kategorije; v 7. skupino I. kategorije Ivan T o -
in i n e c, profesor na državni srednji tehnični šoli v 
Ljubljani. 

Objave ministrstva za notranje posle Ћ dne 
8. marca 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev sta sprejeti (je spre
jet): 1.) dosedanja italijanska državljanka Jožica 
M oz o t i e , učiteljica v Birčni vasi; 2.) dosedanja 
češkoslovaška državljanka Alojzija J i 1 e m n i c k a, ' 
služkinja v Pobrežju pri Mariboru, skupno z malo- \ 
letnimi sinom Ivanom; 3.) dosedanji češkoslovaški 
državljan Fran L u k e š, dnevničar pri direkciji 
državnih železnic v Ljubljani, skupno z ženo Heleno 
in Stirimi maloletnimi otroki. 

Številka 57AVI z dne 12. marca 1928.: 
Ukaz Njegovega Voličanstva kralja z dne 29. fe

bruarja 1928., s katerim se otvarja srbsko-hrvatsko-
slovensko poslaništvo v republiki Argentini ji. 

Številka 58 z dne 13. marca 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 24. fe

bruarja 1928.: Postavljen je po službeni potrebi za 
uradnika v 1. skupini Ш. kategorije na postaji v 
Ptuju Fran P e t e k , dosedanji uradnik v isti sku
pini iste kategorije in postajni načelnik v Moškanj-
cih. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 5. fe
bruarja 1928.: Upokojen je po poslednjem odstavku 
člena 127. zakona o prometnem osebju Valentin 
J a n či g a j , uradnik v 1. skupini Ш. kategorije 
pri direkciji državnih železnic v Ljubljani 

Objave ministrstva za notranje posle, z dne 
8. marca 1928.: V državljansko zvezo kraljevino Sr
bov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 1.) dosedanji 
italijanski državljan Stanislav Ž o r ž, strojni klju-
čaničar v Ljubljani, skupno z ženo Angelo in malo-
letno hčerko Teomilo; 2.) dosedanji ruski državljan 
Vasilij N. I v a n o v , občinski uradnik v Melincih, 
skupno z ženo Vero in maloletnim sinom Vasilijem; 
8.) dosedanji avstrijski državljan Fran K ö l b l , 
strojevodja državnih železnic v Mariboru, skupno z 
ženo Marijo in dvema maloletnima otrokoma. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 18. fe
bruarja 1928.: Iz državljanske zveze kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev sme izstopiti zaradi spre
jema avstrijskega « državljanstva Maksimilijan 
H e l l e r , privatni uradnik v Gradcu, rojen v Ptuju 
in tja pristojen, skupno z ženo Marijo in maloletnim 
sinom Brnestom.' 

Številka 59 z dne 14. marca 1928.: 
Objava ministrstva za notranje posle z dne 

8. marca 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev je sprejet dosedanji 
nemški državljan Adolf H e i n z l e r , zobni tehnik 
v öakovcu, skupno z ženo Karolino in maloletno 
hčerko Vero. 

Številka 60 z dne 15. marca 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 29. fe

bruarja 1928.: Po razsodbi državnega sveta z dne 
30. decembra 1927. se razveljavlja ukaz z dne 15ega 
maja 1925., s katerim je bil Ljudevit M1 a k_a r, pro
fesor na državnem moškem učiteljišču v Ljubljani, 
pomaknjen v 6. Skupino I. kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. fe
bruarja 1928.: Po razsodbi državnega sveta z dne 
1. oktobra 1927. se razveljavlja uka<z z dne 4. julija 
1925., s katerim je bil dr. Pavel P e s t o t n i k po
stavljen za prosvetnega inšpektorja pri velikem žu
panu v Ljubljani v 3. skupini I. kategorije. 

Ukaz;Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. mar
ca 1928.: Postavljen jo na filozofski fakulteti uni
verze v Ljubljani za docenta romanske filologije s 
pravicami uradnika 5. skupine I. kategorije dr. Fran 
S t u r m , profesor na državni realni gimnaziji v 
Ljubljani, uradnik v isti skupini iste kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. mar
ca 1928.: Pomaknjen je iz 5. skupine I. kategorije v 
4. skupino I. kategorije Fran J e r an, profesor na 
državni realki v Ljubljani 

Odlok ministra pravde z dne 9. inarca 1928.: Po
trjen je za stalnega v 9. skupini I kategorije Stanko 
M o š k o n, pravni praktikant pri okrožnem sodižču 
v Mariboru, in pomaknjen v 8. skupino I. kategorije. 

Objave ministrstva za notranje posle z dne 
8. marca 1928.: V državljansko zvezo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti dosedanji 
italijanski državljani: 1.) Jožef S u h a d o l n i k , po
sestnik in kovač v Šmarjeti, skupno z ženo Marijo 
in tremi maloletnimi otroki; 2.) Valerij S u h a d o l 
n i k , desinfektor v Brežicah; 3.) Leopold P a l j k, 
pogodbeni učitelj v Ljubljani, skupno z ženo Ga-
brielo in štirimi maloletnimi otroki; 4.) Ladislav 
B o ž i č , dnevničar pri delegaciji ministrstva financ 
v Ljubljani 

Izpremembe v osebju, 
Upokojena1 sta z dnem 31. marca 1928. Josip 

K a j ž n i k, sodni poduradnik pri okrajnem sodišču 
na Prevaljah, in Matevž O g r i č , sodni sluga pri 
okrajnem sodišču v Ptuju. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

76. 
Mi 

A l e k s a n d e r I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur1, da je 
sklenila narodna, sikupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v XXXIV. redni seji, ki jo je 

imela dne 2. inarca 1928. v Beogradu, in da smo Mi 
potrdili in potrjujemo 

Zakon 
o podpori onim) ki jim nedostaja 

hrane,* 
ki se glasi: 

Člen 1. 
Minister za.finance se pooblašča, da sme dati po 

odločbi ministrskega sveta zaradi podpore onim, 
ki jim nedostaja hrane, ministru za socialno politiko 
na razpolago vtsoto 150,000.000 dinarjev. Podpora 
se daje v hrani ali v denarju. 

Člen 2. 

To podporo daje minister za socialno politiko po 
obstoječih organizacijah ali napravah, ko je zaslišal 
odbor, določen s tem zakonom. 

Ta odbor sestavljajo poleg ministra za socialno 
politiko kot predsednika še ministra za šume in 
rudnike in za poljedelstvo in vode, predsednik glav
nega odbora Rdečega križa, predsednik glavne kon
trole, upravnik Državne hipotekarne banke in pred
sednik glavne zadružne zveze poljedelskih zadrug v 
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Ta odbor porazdeli podporo po oblastih. 
Ministrstvo za socialno politiko sme nakupiti 

hrano za vso državo ali za poedine oblasti po doma
čih borzah ali pa po privatnih dobaviteljih za boTzno 
ceno, in sicer vselej franko pristanišče ali poslednja 
železniška postaja, odkoder se mora izvršiti poraz
delitev na oblasti ali občin© (odnosno v Bosni in 
Hercegovini na kotarske podporne zaklade). 

Na isti način nabavijo hrano tudi oni oblastni 
odbori, ki bi se jim odstopil denar za nabavo hrane. 

Nadaljnja porazdelitev na občine (v Bosni in Her
cegovini na kotarske podporne zaklade) se izvrši v 
oblastih, ko se zasliši glede porazdelitve specialen 
odbor, v katerega spadajo: veliki župan, predsednik 
oblastnega odbora, referent za kmetijstvo dotične; 
oblasti, predsednik odbora Rdečega križa v oblast
nem kraju in župan (predsednik opštinskeinu sudu) 
občine oblastnega kraja. 

Opštinski sudovi z odborom, odnosno občinski 
odbori (v Bosni in Hercegovini kotarski podporni 
zakladi) izvrše nadaljnjo' porazdelitev med držav
ljane v svojem okolišu, in sicer po dvojnih seznam-
kih: po seznamku L, v katerega se morajo vpisati 
osebe, ki se jim podpora podeli kot skomaônini 
in potrebnim, po imovinskem in pridobitnem stanju 
brez dolžnosti povračila, in po seznamku П., v kate
rega se morajo vpisati osebe, ki se jim da podpOTa 
kot posojilo, in v katerem se označita znesek po
deljene hrane in vsota, s katero so obremenjeni .(po 
nabavni ceni hrane). 

Seštevek seznamkov I. v eni oblasti služi za 
olajšavo računov in dolgov oblasti; oblast pa ostane 
dolžna znesek vsot, seštetih k seznamka П. 

Seznamek П. je listina in po njem se morajo 
posojila vračati, zbirati in izročati oblasti. 

* «Službenei Novine kraljevine Srba, Hrvata î 
Slovenaca» z dne 7. marca 1928., št. 53/XIV. 
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Oblast mora imeti prepise seznamkov II., ki sta 
jih overovila dotično občinsko oblastvo in občinski 
odbor (v Bosni in Hercegovini kotarski podporni 
zaklad in njen upravni odbor). 

Člen 3. 

Podpora se daje kot brezobrestno posojilo, ki 
obrenienja oblast. Oblasti morajo vrniti posojilo 
državni blagajni najkesneje v petih letih v obrokih, 
ki se določijo s pravilnikom. 

Prejete podpore ne vrnejo samo one osebe, glede 
katerih spoznajo opštinsiki sudovi s svojim odborom 
ali kotarska voća, kjer ni opštinskega suda, občinski 
odbori (kotarski podporni zaklad) ali občinske upra
ve, da so siromašnega stanja, za kolikor se morajo 
tudi dotične oblasti oprostiti dolga. 

Listine — obveze — kakor tudi vsa ostali pis
meni odpravki, ki se izdado po tem zakonu, ne pla
čujejo nikakršnih taks. Zanje se ne zahtevajo for
malnosti, predpisane z zakonom o državnem računo
vodstvu, z zakonom o oblastni in sreski samoupravi 
in z zakonom o občinah. 

Člen 4. 

Hrana, kupljena po členu 2. tega zakona, in 
semenje se prevažata brezplačno po železnici ali s 
paraikoin. 

Režijske stroške tega prevoza trpi država; od
pisati se morajo v breme gorenjega kredita na ko
rist ministrstva za socialno politiko. 

Hrana se odvaža s poedinih železniških postaj, 
pristanišč in iz skladišč do kraja, kjer jo je treba 
razdeliti, brezplačno z uporabo ljudskega dela. Kjer 
to ne bi zadoščalo, se morajo uporabiti prevozna 
sredstva, s katerimi razpolagajo vojaška oblastva. 

Člen 5. 
Zaradi dajanja podpore, ki bi jo naklanjale svo

jim občanom občine, se pooblaščajo opštinski su
dovi, odnosno občinske uprave in občinski odbori, 
da smejo dvigniti pri Državni hipotekami banki 
denar, ki je tam obrestonosno naložen kot «kosov
ska hrana»*; prav tako pa smejo uporabiti tudi 
svojo gotovino ali vrednostne papirje. 

Cerkvene, samostanske in vakufske uprave se 
pooblaščajo, da smejo svoje gotovine ali svojo vred
nostne papirje uporabiti za gorenje namene. 

Prav tako se pooblaščajo samoupravna telesa, 
da se smejo vkljub veljavnim odredbam v zakonu o 
oblastni in sreski samoupravi in v zakonu o občinah 
v isti namen zadolžiti pri Državni hipotekami banki. : 

Podpore, podeljene po tem členu, se dajo po se-
znamkih I. in П. v zmislu člena 2. s pridržkom, da 
$rre povračilo v korist onega, ki jih je dal. 

Člen 6. 

Dajanje državnega posojila iz kredita po tem 
zakonu in vsa denarna manipulacija se vršita po 
Državni hipotekami banki. 

Člen 7. 
Minister za finance skrbi za to, da se pobirajo 

vsote, izdane oblastim po členu 3. tega zakona. 
Vsote, ki ostanejo pri oblastih nerazdeljene, mo

rajo vrniti oblasti ministru za finance najkesneje 
do dne 1. septembra 1928. 

Glavna kontrola določi organe, ki vodijD pri 
ministrstvu za socialno politiko in oblastih nadzor
stvo o tem, da se vrše podpora in izdatki iz kredita 
po členih 1. in 2. tega zakona izključno v namene, 
•določene s tem zakonom. 

Odgovorni računodajniki so pred glavno kon
trolo oblastni odbori kakor tudi naprave in nižji 
organi, ki se jim poveri upravljanje denarja in po-
razdeljevanje podpor. 

* Pripomba uredništva: Hrana iz občinskih skla
dišč ali denarni namestek zanjo. — S členom 1. 
srbskega zakona o občinskih skladiščih («koševih») 
z dne 19. decembra 1899. je predpisano: «Da morejo 
dajati občine podporo svojim prebivalcem v prehrani, 
če pstanejo zaradi slabe letine ali nepričakovanega 
dogodka, kakor požara, poplave ali toče, brez kruš
ne hrane ali semenja za setev, se morajo napraviti 
v veaki občini občinska skladišča (koševi ali am-
barji), v katerih je spravljena za te potrebe hrana, 
ki jo morajo vložiti prebivalci občine po odredbah 
tega zakona. — Mestne in trške občine smejo osno
vati z denarnimi vlogami fond za te namene; v tem 
primeru jim ni treba napravljati skladišč.» (Cf. 
Dušan C. A l i m p i ć : «Policiski rečnik», Beograd, 
1926.) 

Člen 9. 
Vsaka prekršitev tega zakona iz koristoljubja 

se kaznuje kot prevara. 

Člen 10. 
Minister za socialno politiko se pooblašča, da 

predpiše z odobritvijo ministrskega sveta po pred
njih odredbah pravilnik za izvršitev tega '/akona. 

Člen 11. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah». 

Našemu ministru za socialno politiko priporo
čamo, naj razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, 
naj skrbe za' njegovo izvršitev, oblastvom zapove
dujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsakomur 
pa, naj se mu pokoravajo. 

V T o p o l i , dne 3. marca 1928. 

Aleksander s. r. 
Minister Predsednik 

za socialno politiko: ministrskega sveta: 
Čedomir A. Radović s. r. Velja Vuklćević s. r. 
Videl in pritisnil državni Podpisi ostalih ministrov. 

pečat: 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
Mllorad Vufičić s. r. 

L. S. 

Uredbe osrednje vlade. 
77. 

Na podstavi člena 10. zakona o podpori onim, ki 
jim nedostaja hrane, in z odobritvijo ministrskega 
sveta P. M. S. br. 273 z dne 10. marca 1928. pred
pisujem ta-le 

Pravilnik 
za izvršitev zakona o podpori onim, 

ki jim nedostaja hrane."1 

Člen 1. 

Pravico do podpore po zakonu o podpori onim, 
ki jim nedostaja hrane, imajo vse osebe, ki jim 
nedostaja hrane in semenja; katere so te osebe in 
v kateri občini, določijo opštinski sudovi s svojim 
odborom, odnosno občinsko upravo, občinski odbori, 
v Bosni in Hercegovini pa odbori kotarskih pomož
nih zakladov. 

Člen 2. 
Odbor pri ministrstvu za socialno politiko, dolo

čen z drugim odstavkom člena 2. zakona, razporedi 
podporo v poedinih oblastih po poročilih pristojnih 
velikih županov. 

Ko je podpora razporejena, izda minister za so
cialno politiko končno odločbo: o velikosti brez
obrestnega posojila ter obvesti o tem s posebnim 
odlokom prizadeto oblast in Državno hipotekamo 
banko. 

Člen 3. 
Oblastni odbor da po priloženem obrazcu obvezo 

za veo posojilo, ki je bilo oblasti dovoljeno.** 
Obveza jo polnoveljavna, če obstojita zanjo sklep 

oblastnega odbora in odobritev pristojnega velikega 
župana. 

Člen 4. 
Odbor, določen z drugim odstavkom člena 2. za

kona o podpori onim, ki jim nedostaja hrane, ostane 
kot odbor za nakupovanje hrane. Kot pomožni organ 
tega odbora se ustanavlja komisija iz višjih urad
nikov ministrstva za poljedelstvo in vode, ministr
stva za trgovino in industrijo, ministrstva za social
no politiko, ministrstva za vojsko in mornarnico, 
ministrstva za šume in rudnike in iz dveh predstav
nikov trgovske zbornice. Dotična ministrstva odrede 
osebe, trgovska zbornica pa svoja člana ter jih dado 
na razpolago dotičnemu odboru. Ta komisija iz
vršuje vse sklepe odbora in nakupuje hrano. 

Komisija mora ustanoviti knjigovodstvo, v ka
terem se vpisujejo vsi nakupi, vse ekspedicije in 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 13. marca 1928., št. 58/XVII. 

** Tega obrazca v «Službenih Novinah» ni. 
Op. ur. 

vsa izplačila in potrdila o pošiljkah, ki jih prejme 
odbor pri oblasti. 

Ko komisija nakupuje hrano, se mora držati 
borznih cen kakor tudi cen tujih tržišč, in sicer 
vedno franko pristanišče ali poslednja ŽelezniSka 
postaja (četrti odstavek člena 2. zakona), ter podati 
po tem na podstavi predloženih ponudb odboru 
predlog, od koga, kdaj, katera vrsta in količina 
hrane, po koliki ceni in za katero oblast naj se kupi, 
dostavi. 

Na tak predlog stori odbor sklep, o katerem se 
obvesti ponudnik, ki se mu je poverila nabava in 
dostavitev hrane. 

Nabavljena in dostavljena hrana mora biti čista, 
zdrava, popolnoma suha in dobra za uživanje. 

Ko se komisijski izvršita dostavitev in sprejem, 
ki ju dokaže prodajalec s prijavljenimi pravilnimi 
listinami prometnih oblastev, katerim je hrano pre
dal, in ko se potrdi prejem, se izroče računi komisiji, 
ki »klene, da se hrana izplačaj, in da Državni hipo
tekami banki nalog za izplačilo. 

Ko dobi Državna hipotekama banka ta nalog, 
izvrši izplačilo ter vknjiži izdatek v breme že prej 
dovoljenega kredita dotične oblasti, pri čemer gleda 
na to, da se dovoljeni kredit ne prekorači. 

V oblastih nabavlja prav tako odbor iz šestega 
odstavka člena 2. zakona o podpori onim, ki jim ne
dostaja hrane, dopolnjen še z enim članom trgovske 
zbornice, hrano za svojo oblast. Ko presodi pri
mernost in ceno ponudbo, jo priobči brzojavno ko
misiji iz prvega odstavka tega člena, komisija pa 
poda o njej, če jo uvaži, odboru predlog in odbor 
izda dovolilo za to nabavo. 

Vso gorenje odredbe o nabavi hrane veljajo tudi 
za nakupe, ki jih vrši odbor pri oblasti. 

Izplačilo, izvršeno na тасип poedinih oblasti, 
sporoči Državna hipotekama banka ministrstvu za 
socialno politiko in dotični oblasti. 

Komisija za nakupovanje hrane mora obvestiti 
brzojavno in pismeno naslovljenca o odpromljeni 
pošiljki hrane, odbori pri oblasti pa morajo takoj 
raztovoriti pošiljke ter komisiji za nakupovanje pis
meno potrditi prejem; pri tem označijo število va
gonov, težo in kakovost, prejete hrane. 

Komisija za nakupovanje hrane mora skrbeti za 
to, da je nabavni kraj kolikor mogoče blizu dostav
nega kraja, da so transportni stroški čim manjôi. 

Člen 5. 

Vse železniške pošiljke so morajo vršiti s tovor
nimi listi, ki jih je overovilo ministrstvo za socialno 
politiko in ki so podpisani v razpredelku za vpiso
vanje vsebine; samo tako pošiljke se odpromljajo v 
breme kredita na podstavi zakona o podpori onim, 
ki jim nedostaja hrane. 

Tovornim listom morata biti priložena dva obraz
ca o potrdilu, da se je blago prejelo. 

Občinam kakor tudi odborom pri oblastih, ki 
nabavijo hrano za prehrano svojih prebivalcev, se 
dovoljuje iz kredita, določenega z zakonom o pod
pori onim, ki jim nedostaja hrane, na državnih že
leznicah in ladjah brezplačen prevoz te hrane. 

Ministrstvo za finance mora dati na zahtevo mini
strstva za socialno politiko brezplačno na razpolago 
potrebno število tovornih listov, da se overovi hrana 
dostaviteljem; ti tovorni listi služijo kot dokument 
za brezplačno vožnjo, ki obremenja ministrstvo za 
socialno politiko v zvezi z dovoljenim kreditom, do
ločenim za prehrano. 

Železniška postaja mora izpolniti dotična potrdila 
tor jih overoviti z datiranim postajnim žigom, e pod
pisom postajnega načelnika in s podpisom delegata 
oblastnega odbora, ki. prejme hrano ali jo je kupil, 
ali predstavnika občine, ki je kupila hrano. 

En izvod tega potrdila se da prejemniku blaga, 
drugi izvod pa pošlje postaja takoj neposredno na 
naslov komisije za nakupovanje hrane, ustanovljene 
po členu 4. tega pravilnika. 

Člen 6. 
Podpora v hrani se deli onim, ki jim nedostaja 

hrane, po seznamkih I. in II. (sedmi odstavek člena 2. 
zakona). 

Za imovinski in pridobitno slabo se smatrajo na-
seljeniki v Južni Srbiji in v zetski oblasti; ti se vpi
sujejo v seznamok I. 

Seznamki se vodijo po občinah in vsak se se- • 
stavi v dveh izvodih, od katerih ostane eden po 
izvršenem poslu pri organizaciji, ki je vršila raz
delitev, drugi pa se pošlje oblastnemu odboru do
tične oblasti. 

Člen 7. 
Vsak seznamek mora imeti zaglavje, v katerem 

je zapisan naziv: občine, sreza in oblasti, in te-le 
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raiprodelke: zaporedna Številka, ime in priimek pre
jemnika podpore, njegovo stanovališče, število do
mačinov, vrsta in količina podeljene hrane ali po
deljenega semenja in njiju vrednost. 

Razpredelek za vrednost hrane se izpolni nak
nadno po dani količini, in sicer po povprečni ceni 
vse hrane, razdeljene v oblasti. Oblastni odbor pri
obči ceno občinam (kotarskim pomožnim zakladom), 
ko ee razdelitev popolnoma iavrši. Ti seznamki mo
rajo imeti podpise prejemnikov hrane (nepismene 
podpišejo drugi pred pričami) in podpise članov od
bora, ki razdeljujejo hrano. Le-ti jamčijo s svojimi 
podpisi, da so navedbe v seznamku točne, in so za 
to docela moralno odgovorni. 

Ölen 8. 
Da se da siromašnemu prebivalstvu kaj zaslužka, 

smejo najeti oblastni odbori posojila tudi vkljub 
odredbam členov 81. in 84. zakona o oblastni in 
.sreski samoupravi. 

Dela, ki se plačujejo z denarjem iz takih posojil, 
smejo vršiti oblastni odbori v režiji. 

Člen 9. 
Brezobrestna posojila po seznamku II. se vračajo 

v denarju v petih letnih obrokih, in sicer: prvi do 
dne 31. decembra 1928., 10 %; drugi do dne 31. de
cembra 1929., 15%; tretji do dne 31. decembra 
1930., 25 %; četrti do dne 31. decembra 1931., 25 %; 
peü do dne 31. decembra 1932., 26%. od celokup
nega zneska. 

Člen 10. 
Ôe bi oddale oblasti hrano, ki jim je dodeljena, 

brez odobritve ministrstva za socialno politiko drugi 
oblasti ali drogi edinici, se kaznuje odgovorna oseba 
zaradi prevare. 

Člen 11. 
Vse denarne kazni, pobrane zaradi prekršitve 

7.akona o podpori onim, ki jim nedostaja hrane, in 
tega pravilnika, se pošiljajo Državni hipotekami 
banki v korist fonda za prehrano siromakov. 

Člen 12. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v «Službenih Novinah». 
V B e o g r a d u , chic 9*. marca 1928.; O.br.2439. 

Minister za socialno politiko: 
Čed. A. Radovlć s. r. 

7 8 . 
Tïa podstavi člena 1. zakona o ustroju ministr

stva za narodno zdravje in členov 1., 2. in 23. uredbe 
o organizaciji higienske službo predpisujem to-le 

Uredbo 
o zdravstvenem poučevanju prebivalstva.* 

I. Obče odredbe. 
Člen 1. 

Vse naprave in vsi organi higienske službe mo
rajo posvečevati po členu 23. uredbe o organizaciji 
higienske službe posebno pozornost obveščanju, 
vzgajanju in poučevanju prebivalstva z vsemi pri
pomočki teoretičnega in nazornega pouka po na
čelih sodobne socialne pedagogike. 

Člen 2. 
Higienski zavodi vodijo vse zdravstveno pouče

vanje v svojem okolišu ber se obenem vzajemno 
podpirajo, da se olajšuje tehnično izvajanje in da 
se dosezajo materialni prihranki. Higienski zavodi 
dajo v ta namen podrejenim napravam in organom 
navodila za delovanje ter izločajo zaradi izvrše
vanja odredb tega pravilnika letne potrebne vsote 
od razpoložnih kreditov za pokrivanje izdatkov. 

Člen 3. 
Sola za narodno zdravje v Zagrebu se bavi zlasti 

•L vsemi vprašanji pouka iz higiene in izdeluje v ta 
namen potrebne programe, po katerih naj se izvajajo 
akcije širšega obsega. 

Člen 4. 

Vse državno in samoupravne zdravstvene na
prave in njih organi morajo podpirati delovanje 
higienskih zavodov v tej smeri ter se udeleževati 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 12. marca 1928., št. 57/XVI. 

vseh akcij in prireditev za izvajanje programa o 
zdravstvenem poučevanju. 

Člen 5. 
Da se ojači poučevanje v higieni, morajo pri

rediti higienski zavodi vsako leto meseca m a j a v 
vsem svojem okolišu «dni zdravja», ukoriščaje vse 
pripomočke, preizkušene v takem delovanju, in vpo-
števaje vse sloje prebivalstva. V tem času se morajo 
izvajati na kmetih praktične higienske potrebe, 
samostalno ali s podporo samoupravnih oblastev. 

Člen 6. 
Higienski zavodi morajo podpirati privatno ini

ciativo glede zdravstvenega poučevanja in spreje
mati, kjerkoli je mogoče, njih kolaboracijo. 

.Člen 7. 
Vsi higienski zavodi kakor tudi vse socialno-

medicinske naprave morajo pošiljati mesečno poro
čila o zdravstvenem poučevanju poleg ostalih poro
čil o delovanju. 

Člen 8. 
Higienski zavedi razpišejo v svojem okolišu vsa

ko leto natečaj za tri najbolje izvedene higienske 
ureditve (vodnjak, stranišče, gnojišče in podobno) 
ter podado po tem, uvaževaje krajevne potrebe in 
razmere, obrazložene predloge za nagrado in odliko
vanje oseb, kï so si pridobile največ zaslug za upo
rabljanje in propagiranje higiene. Nagrada se daje 
v higienskih potrebščinah in diplomah. 

Člen 9. 
Zaradi uspešnejšega zdravstvenega poučevanja 

naročajo ali izdelujejo higienski zavodi po pro
računski možnosti vse potrebne pripomočke in ma
terial (slike, ođlivke, modele, filme itd.) za potrebe 
zavodov. 

II. Tečaji in predavanja. 

Clon 10. 
Ob cepljenju morajo predavati vsi zdravniki ma

teram, kako naj negujejo dojenčke in kolikega po
mena je cepljenje za zatiranje nalezljivih bolezni 
vobce. 

Člen 11. 
Prav tako morajo predavati vsi zdravniki, ki so

delujejo pri zatiranju epidemije, o nalezljivih bolez
nih in o njih zatiranju. 

Člen 12. 
Zdravniki socialno - medicinskih naprav morajo 

poleg tega, da dajo stalno in redno nasvete in oo-
vestila osebam, ki prihajajo v dispanzer, najmanj 
dvakrat na mesec javno predavati iz stroke, ki so 
se ji posvetili. 

Člen 13. 
Vsi sreski in občinski zdravniki morajo prirejati 

na poziv higienskega zavoda higienska predavanja 
za prebivalstvo, in sicer dvakrat na mesec. Higien
ski zavodi izdelujejo porazdelitev predavanj v svo
jem okolišu za vse leto vnaprej. 

Člen 14. 
Vsi zdravniki, Ici predavajo higieno na srednjih 

šolah, imajo dolžnost, organizirati občasno preda
vanja o aktualnih vprašanjih higiene za vse razrede 
ter predavati abiturientom pred koncem šole o vene-
ričnih boleznih in seksualni higieni. Prav tako mo
rajo prirejati redne sestanke z roditelji in varuhi 
o zaščiti zdravja šoteke mladine. 

Člen 15. 
Higienski zavodi organizirajo za prebivalstvo na 

kmetih tečaje iz vseh gran teoretične in praktične 
higiene, ki trajajo dva ali tri tedne. 

Člen 16. 
Prav tako podpirajo higienski zavodi ali organi

zirajo sami šole za kmetiške gospodinje. V ta namen 
morajo postaviti po proračunski možnosti za vsak 
srez po eno potujočo učiteljico-gospodinjo. 

Člen 17. 
Higienski zavodi organiziraj o sporazumno z mini

strstvom za prosveto med počitnicami higienske 
tečaje za učitelje z nalogo, da jih pripravijo za pro
pagatone higiene na kmetih. 

Člen 18. 
Vsa predavanja morajo spremljati slike ali razni 

prikazki na način, ki se mora ravnati po poslušal
cih in krajevnih razmerah. 

III. Razstave. 

Člen 19. 
Higienski zavodi organizirajo na svojem sedežu, 

po možnosti pa tudi v drugih higienskih središčih, 
stalne higienske razstave za prebivalstvo. 

Člen 20. 
Te razstave naj bodo odprte določene dni, ob 

katerih odrejena oseba občinstvu stalno tolmači raz
stavljene predmete in na ta način podpira pouče
vanje. Razen tega naj se organizirajo poseti v sku
pinah (delavci, šolska mladina itd.), ki se jim mora 
istočasno tudi kaj predavati iz higiene. 

Člen 21. 
Poleg teh razstav organizirajo higienski zavodi 

manjše popotne razstave ter jih pošiljajo občasno 
v razne kraje svojega okoliša. 

Člen 22. 
Gradivo za razstave se mora stalno zbirati in 

tako izpopolnjevati, da je razstava na dostojni vi
šini, da čim bolj ustreza našim razmeram in da za
nima najširše sloje. 

Člen 23. 
Posebna pozornost v razstavah se mora obračati 

na to, da se propagira ustanavljanje in podpiranje 
raznih higienskih naprav in higienskega delovanja, 
pri čemer naj se kažejo razne vrste teh naprav, njih 
delovanje in njih koristi. 

Člen 24. 
Cim zvedo higienski zavodi, da se pripravlja 

večja razstava drugačnega značaja (kmetijska, in
dustrijska, obrtna itd.), morajo stopiti v stik s pri
pravljalnim odborom, da organizirajo v svojem pod
ročju propagandni oddelek za higieno. Prav tako je 
koristno, prirejati razstave ob posebnih slavnoetih 
in tam, kjer se zbira več prebivalstva (shodi, na
rodne slavnosti itd.). 

IV. Publikacije. 
Člen 25. 

Higienski zavodi zalagajo po uredbi o zatiranju 
nalezljivih bolezni z letaki in spomenicami vee zdrav
nike svojega okoliša. 

Člen 26. 
Prav tako razširjajo higienski zavodi naravnost 

ali po podrejenih napravah občasno med prebival
stvo navodila o čuvanju narodnega zdravja in na-
lepljajo na vidnih krajih higienska poučila. 

Člen 27. 
Higienski zavodi izdajajo po proračunski mož

nosti lepake, brošure in knjige o veeh strokah 
higiene ter jih razširjajo med prebivalstvo. 

Člen 28. 
Higienski zavodi skrbe za učne knjige o higieni, 

gledajo na to, da ustrezajo te knjige potrebam 
pouka, ter podajajo v tem zmishi predloge. 

Člen 29. 

Higienski zavodi predlagajo za nagrade spisana 
dela, ki so s stališča' higienske propagande posebne 
vrednosti. 

V. Uporabljanje higiene med prebivalstvom. 

Člen 30. 
Higienski zavodi izdelujejo v svojem področju 

načrte, modele in proračune vzornih gospodarstev 
in higienskih instalacij ter propagirajo njih uvedbo. 

Člen 31. 
V ta namen dajo higienski zavodi praktična na

vodila in podpirajo izvajanje higienskih ukrepov: v 
naseljih. 

Člen 32. 
Kjer se pokaže posebna potreba, naj izvedejo 

higienski zavodi malo asanacijo in naj tako opozore 
— napotijo — nazorno na higiensko življenje in ure
ditev naselj. 

Člen 33. 
Istemu namenu služijo tudi posebna kopališča, 

katerih napravo' morajo higienski zavodi forsirati 
in podpirati. 

.Ља 



27. 

Ölen 34. 
Na posebno primernih majhnih in prikladnih 

krajih s centralno lego naj napravijo higienski za
vodi za zgled vzorna naselja po vaeh higienskih 
predpisih. 

Člen 35. 
Higienski zavodi naj podpirajo materialno v me

jah proračunske možnosti vsakršno prizadevanje 
občin, da bi se vasi higienski uredile in đa bi se 
odpravili nedostatki, ki ogražajo zdravstveni napre
dek, ter naj sprejemajo v ta namen njih sodelovanje 
in pomoč. 

Člen 36. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v «Službenih Novinah»; z njo se nadomeščajo vsi 
razpisi in vse naredbe, kar jih je bilo izdanih o 
zdravstvenem poučevanju. 

V B e o g r a d u , dne 3. marca 1928.; H.br.9865. 

Minister za narodno zdravje: 
dr. D. Ger. Popović s.r. 

7 9 . ' 
Popravek k uredbi o prevedbi na dinarske 
kongrnalne prejemke župnijskih duhovni
kov (dušnih pastirjev) s kronskimi (kon-

grualnimi) prejemki.1" 
V tej uredbi (Uradni list z dne 8. marca 1928., 

š t 64/23) naj stoji pod datumom pravilno: K. D. R. 
br. 21.200 (namesto: K. R. br. 21.200). 

S 2/28—1. 
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Konkurzni oklic. 

Letnik X. 

616 

Razglasitev konkurza o imovini Ivana L a v -
r i č a , posestnika in trgovca v Toplicah. 

Konkurzni komisar: deželnosodni svetnik Jakob 
Luznar okrožnega sodišča v Novem mestu. 

Upravnik mase: Fran Perko. posestnik v Novem 
mestu. 

Prvi zbor upnikov pri tem sodišču v sobi št. 51 
dne 3. a p r i l a 1 9 2 8 . ob pol enajstih. Oglasitveni 
rok do dne 1 6. a p r i 1 a 1 9 2 8. Ugotovitveni narok 
pri tem sodišču dne 1. m a j a 1 9 2 8. ob pol enajstih. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek I., 
dne 15. marca 1928. 

Št. 584/28—130. 615 
Razpis. 

P 32/14—39. & 7 7 

Sklep. 
Preklic Janeza B a l a n t a st., užitkarja v Za-

borštu št. 13, izrečen z tukajšnjim sklepom z dne 
15. maja 1914., L 1/14—9, odnosno z odobrilnim 
sklepom okrožnega sodišča v Novem mestu z dne 
14. maja 1914., Ne I 157/14, zaradi zapravljivosti, 
se razveljavlja. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek I , 
dne 8. marca 1928. 

Magistrat v Guštanju, srez Prevalje, razpisuje 
oddajo vseh del za zgradbo svoje nove občinske 
ubožnice v Guštanju, in sicer po načrtu, ki je vsa-
kemu interesentu od današnjega dne, do dne 1. aprila 
na vpogled v magistrata" pisarni v Guštanju. 

Ponudbe se morajo glasiti na posamezna dela, po 
poedini stroki navedena v stroškovniku; v stroškov
nik se morajo uvrstiti enotne kakor tudi skupne 
cene. Cene morajo biti svojeročno spisane in točno 
seštete. 

Ponudbo naj se izroče v zapečatenem zavitka do 
dne 1. a p r i l a 1 9 2 8 . pri magistratu v Guštanju. 
Ponudbe, ki ne bi ustrezale, in ponudbe, ki bi pri
spele naknadno, se ne bodo jemale v poštev. Magi
strat ni zavezan, sprejeti nobene, niti najcenejše 
ponudbe, in tudi ne obrazložiti izbora dotičnega 
dražitelja. M a g i s t r a t v Guštanju, 

dne 15. marca 1928. 
Župan : L. Juk s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
C e n o v n i k , 

po katerem se mora vršiti zavarovanje valute 
ob Izvozu blaga po členu 16. pravilnika o pro
metu x devizami in valutami z dne 23. septem

bra 1921.** 
Velja od dne 15. do dne 31. marca 1928. 

Si 
•I 

3 
119 
123 
124 
125 

Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov Količina 

100 kg 
100 » 
100 » 

1 » 
1 » 
1 » 

Cena 
v dinarjih 

330-
250-

1500 • 
6• 

50-
5-

Razglasi raznih uradov in oblastev, 

Pšenica, natovorjena na posta
jah v Srblfl In Bosni in na 
ostalih postajah 

Ječmen 
Hmelj iz leta 1927 
Perje kokošje 
Perje gosje in račje 
Perje purje - . • 

(Pripomba uredništva: Vse druge številke so iste 
kakor v cenovniku za čas od dne 1. do dne 15. marca 
1928. [Uradni list 22 z dne 6. marca 1928.] Prav 
tako je besedilo končne pripombe isto.) 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 13. marca 1928.; I. br. 5500. 

Razglasi sodisi in sodnih oblastev. 
S 24/27—12. S 8 8 

Odprava konkurza. 
Prezadolženka: S l o v e n s k a k n j i g a r n a » 

d. z o. z. v Murski Soboti. 
Konkurz, M je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 24/27—2 o imovini te prezadolženke, je po § 166., 
odstavku 2., k. r. odpravljen, ker ni kritja za stroške 
postopanja. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
oddelek DL, 

dne 8. marca 1928. 

80. 
Tarifna obvestila.* 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovtajem (Rovlgno d'Istria) 

in postajami madžarskih železnic (1). 

Uveljavitev železniške tarife za prevoz blaga. 
Z veljavnostjo od dne 1. marca 1928. stopi v 

veljavo direktna železniška tarifa za zgoraj ome
njeni blagovni promet. 

Vozninski stavki, postranske kakor tudi ostale 
pristojbine BO navedene v italijanski valuti (v cente-
simih). 

Vozninski stavki se uporabljajo do nadaljnje od
redbe s 25%nim (petindvajsetođstotnim) odbitkom. 

Ko stopi v veljavo ta tarifa, se istočasno raz
veljavijo ugodnosti za Trst (Trieste) in Reko (Fiu
me), in sicer: 

1.) Točki 1.) in 4.) oddelka II. (Posebne ugod
nosti) tarifnega obvestila «Direktni blagovni pro
met med postajami kraljevine Madžarske v provozu 
(tranzitu) čez proge državnih železnic kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev si postajami ostalega ino
zemstva ali obratno». 

2.) Tarifno obvestilo «Direktni blagovni promet 
od Trsta (Trieste) in Reke (Fiume) v provozu (tran
zitu) čez proge državnih železnic kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev in kraljevine MadžaTeke s 
postajami ostalega inozemstva» s prilogo vred. 

Te ugodnosti so bile razglašene v «Službenih 
Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca», z dne 
12. februarja 1927., št.32/VI.** 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu. 

dne 17. februarja 1928.; G. D. br. 9231/28. 

Dopolnitvi tarif. 

a) Dopolnitev lokalne tarife z dne 1. oktobra 1926. 
Z veljavnostjo od dne 15. marca 1928. naj se 

uvrstita v tej tarifi na 51. strani v izvozno tarifo 
br. 5 po abecednem redu v seznamek postaj, od ka
terih velja izvozna tarifa, postaji Bugojno in Sitnin 
Han. 

b) Dopolnitev luške tarife z dne 1. oktobra 1926. 
Z veljavnostjo od dne 15. marca 1928. naj se 

uvrstita v tej tarifi na 33. strani v luški tarifi br. 17 po 
abecednem redu v seznamek postaj, od katerih velja 
luška tarifa, postoji Bugojno in Simin Han. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 20. februarja 1928.; G. D. br. 4813/28. 

. Razne objave. 
Vabilo na 53. redni občni zbor» 

ki ga bo imelo 

Kreditno društvo Kranjske hranilnice 
v eredo dne 2 8. m a r c a 1 9 2 8. ob 15. uri v dvorani 

Kranjske hranilnice (I. nadstropje) v Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo odbora o društvenem delovanja v 

letu 1927. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 594. 
3.) Dopolnilna volitev odbora. 
4.) Nova volitev nadzorstvenega sveta. 
5.) Slučajnosti. Odbor. 

Po § 26. društvenih pravil je občni «bor sklepčen.,, 
če je navzočnih 20 članov. Ce sé to število ne do
seže, se vrši pol ure pozneje na istem kraju in t 
istim dnevnim redom nov občni zbor, ki je sklepčen, 
ne glede na število navzočnih članov. 

* Priobčen po popravku v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 13ega 
marca 1928., št. 58/XVH. 

•* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 16. marca 1928., št. 60. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 3. marca 1928., št. 50/ХШ. 

** Uradni list z dne 28. februarja 1927., št. 70/23 
in 71/23. 

Vabilo na VII. redni občni zbor delničarjev 
f irme «Slograd», 

slovenske gradbene in Industrijske d. d. 
v Ljubljani, 

ki bo dne 3. a p r i l a 1 9 2 8 . ob šestnajstih r pro
storih Prometnega zavoda za premog, d. d. v Ljub

ljani, Miklošičeva cesta št. 15. 

D n e v n i r e d : _, 
1.) Poslovno poročilo upravnega sveta ш tete-

1927. 
2.) Predložitev bilance za leto 1927. 
3.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
4.) Sklepanje o absolutoriju upravnemu in nad>~ 

zorstvenemu svetu. 
- 5.) Sklepanje o uporabi čistega dobička. 

6.) Dopolnilna volitev v upravni svet. 
7.) Dopolnilna volitev v nadzorstveni svet. 
8.) Slučajnosti. Öl* 

* * * 
Iz § 16. družbenih pravil: Na občnem zboru daje 

vsakih 20 delnic pravico do enega glasu. 
Zaradi glasovanja morajo položiti delničarji naj

manj šest dni pred občnim zborom svoje delnice pri 
družbeni blagajni ali pa pri blagajni Prometnega 
zavoda za premog, d. d. v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 16. marca 1928. 
Upravni evet 

sei Objava. 
Izgubil sem šolsko izpričevalo na ime: Stanislav 

Bicman, dijak H.b razreda državne gimnazije v 
Mariboru, za šolsko leto 1926. 

Proglašam ga za neveljavno. 
V C i r k n i c i , dne 12.marca 1928. 

Stanislav Bicman s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. _ Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambroži« v Ljubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini. 
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28. V Ljubljani, dne 22. marca 1928. 
•v Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V i e b l a a i 
Iz tSlužbenih Novln kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
81. Zakon o trgovinski in plovitveni pogodbi med kralje

vino Srbov, Hrvatov in Slovencev in zd uženo kralje
vino Veliko Bntaniio in Irsko z dne 12. maja 1927. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi vojaških oblastev. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi 82. Direktni 

blagovni promet med postajami grških državnih železnic 
na eni strani in postarmi državnih železnic kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na drugi strani čez ob
mejno postajo v Gjevgjeliji. 

Razne objave. 

iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 61 z dne, 16. marca 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 7. mar

ca 1928.: Upokojen jo po členih 135., 137. in 139. 
uradniškega zakona dr. Stanico Š i b e n i k , minister 
na razpoloženju. 

Zapisnik o XXXI. redni seji narodne skupščine, z 
due 29. februarja 1928. 

Številka 62 z dne 17. marca 1928.: 
Zapisnik o ХХХП. (dopoldanski) in XXXIII. 

popoldanski) redni seji narodne skupščine % dne 
1. marca 1928. 

sta se odločila, skleniti v ta namen trgovinsko in 
plovitvcno pogodbo, ter sta imenovala svoja poob
laščenca, in sicer: 

N j e g o v o V e l i č a n s t v o k r a l j S r b o v , 
H r v a t o v in S l o v e n c e v : 

gospoda đrja. Đorđa Đ u r i e a, svojega izred
nega poslanika in pooblaščenega ministra na dvoru 
Njegovega britanskega Veličanstva; 

N j e g o v o V e l i č a n s t v o k r a l j z d r u 
ž e n e j k r a l j o v i n e V e l i k e B r i t a n i j e i n 
I r s k e in b r i t a n s k i h p r e k m o r s k i h d o 
m i n i j e v , c e s a r I n d i j e : 

sira Austera C h а m b e r 1 а i n а. K. G., člana 
parlamenta, glavnega tajnika za zunanje posle Nje
govega Veličanstva, 

Člen 5. 
Državljani vsake stranke pogodnice imajo na 

ozemljih druge stranke popolno svobodo, nabav
ljati in posedovati vsako vrsto premične in nepre
mične lastnine, katere pridobitev in posest je po 
zakonu druge stranke pogodnice dovoljena ali bo 
dovoljena državljanom, odnosno pripadnikom ka
terekoli druge države. Z njo smejo razpolagati po 
proetaji, zameni, podaritvi, ženitni pogodbi, oporoki, 
volilu ali kakorkoli drugače ali jo smejo pridobivati 
po podedovanju — ob istih pogojih, ki so predpisani 
ali ki bodo predpisani za domače državljane ali za 
državljane, odnosno pripadnike države, uživajoče 
največje ugodnosti. 

Za vse primere, omenjene v gorenjem odstavku, 
niso zavezani nikakršnim davkom, taksam in tudi 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

81. 
Mi 

A l e k s a n d e r I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v X. redni seji, ki jo je imela dne 
24. novembra 1927. v Beogradu, in da smo Mi po

trdili in potrjujemo 

Zakon 
o trgovinski in plovitveni pogodbi 
med kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in združeno kraljevino 
Veliko Britanijo in Irsko z dne 

12. maja 1927.,* 
ki se glasi: 

§ 1 -
Odobruje se in zakonsko moč dobiva trgovinska 

in plovitvena pogodba med kraljevino Srbov, Hrva
tov in Slovencev in združeno kraljevino Veliko Bri
tanijo in Irsko z dne 12. maja 1927., ki se glasi: 

N j e g o v o V e l i č a n s t v o k r a l j S r b o v , 
H r v a t o v in S l o v e n c e v in N j e g o v o V e 
l i č a n s t v o k r a l j z d r u ž e n e k r a l j e v i n e 
V e l i k e B r i t a n i j e i n I r s k e i n b r i t a n 
s k i h p r e k m o r s k i h d o m i n i j e v, c e s a r 
I n d i j e , želeča, še nadalje olajševati in razširjati 
že obstoječe trgovinske.zveze med svojimi deželami, 

pooblastil, spoznanih v dobri in pravilni obliki, o 
nastopnih členih: 

Člen 1. 

ki sta se dogovorila po medsebojni izmeni svojih n e davščinam kakršnegakoli naziva, ki bi bile dru
gačne ali večje nego one, ki se uporabljajo ali se 
bodo uporabljajo na državljane druge stranke pogod
nice ali na državljane, odnosno pripadnike države, 

, . . „ uživajoče največje ugodnosti. 
Med ozem ji strank pogodme je vzajemna sv o- -, J U V , J . . J . њ . . 
iviLu uiuiiij^ei, i B J J p r a v t a k o dovoljeno, svobodno izvažati 

boda trgovine m plovitve. I . ^ . ^ ^ y y ш B t v a r e h 

Državljani vsake stranke pogodnice imajo pra- ^ ^ D i k a k r g n e đ o m e j j t v e i n t u d i n e 

vico, svobodno prihajati s svojimi ladjami ш tovori ^ у е б ј е đ a v g 6 i n e n e g o p o đ ^ p o đ k a _ 
v vse kraje in v vsa pristanišča na ozemljih druge ^ ђ . & p a d a ] . y p o đ o t m i h r a z m e r a h domači dfžav-
stranke, kamor je dovoljeno ali bo dovoljeno рп- , . a n . ^ državljani, cdnosno pripadniki katerekoli 
hajati državljanom te stranko pogodnice, ter uživajo д П 1 „ е t l ^ 0 države, 
glede trgovine in plovitve iste pravice, privilegije, 
svoboščine, ugodnosti in oprostitve v trgovinskih in 
plovitvenih stvareh, ki jih uživajo aH jih bodo uži
vali državljani te stranke pogodnice. 

Člen 6. 
Državljani vsake stranke pogodnice smejo oprav

ljati na ozemljih drugo stranke, če se pokoravajo 
zakonom, ki veljajo na teh ozemljih, trgovino bodisi 

ß ] e n 2. osebno, bodisi po agentih, ki se jim vidijo primerni 
, . „ za ta posel. 

Državljani vsake stranke pogodnice imajo pra-j D r ž a v , i a n i v g a k e B t n m k e p o g o d n i c e ш т ј о n a 

vico, prihajati na ozemlja druge stranke, potovati № e m i p ^ g t r a n k e s v o b o d e r i p r î s t o p k godi-
in stanovati na njih, dokler zadovoljujejo m «pod- g g e j ^ đ a z a M e v a j o i n b r a n i j o s v 0 ; j e p r a v i c e , brez 
njujejo pogoje, ki so predpisani za prihajanje, poto- ^ ^ pogojev, omejitev ali taks nego onih, ki ve-
vanje in stanovanje vseh inozemcev. | j - a j 0 z a domače državljane, ter smejo kakor ti na-

! jemati v svojih stvaTeh odvetnike, pravne zastop
ate1 1 3- I njjje in agente izmed oseb, upravičenih za oprav-

Državljani vsake stranke pogodnice uživajo na Jjanje teh poslov po zakonih ozemelj, za katera gre. 
ozemljih drugo stranke glede svoje osebe in lastnine, 
svojih pravic in koristi kakor tudi glede svoje trgo
vine, industrije, svojega poklica in opravila in v 

Člen 7. 
Državljani obeh strank pogodnic so oproščeni na 

vsakem drugem oziru v sleherni smeri isto posto- o z e m ] j j n druge stranke vsake obvezne vojaške služ-
panje in isto zakonsko zaščito kakor domači držav- ^ k a k r g n e k o ] ; v r s te, bodisi pri vojski, mornarnici 
ljani ali državljani, odnosno pripadniki države, uži- i n z r akoplovstvu, bodisi pri naTodni obrambi ali 
vajoče največje ugodnosti, kolikor gre za davke, шј]јс;_ p r a v j^ko s 0 oproščeni vseh sodnih, admini-
carine, takse, pristojbine, ki so v bistvu davki, in 6 t r a t ivnih in občinski!) funkcij kakršnekoli vrste, 
za druge podobne davščine. I razen onjh, ki jih predpisujejo zakoni o poroti, каког 

I tudi vseh kontribucij bodisi v denarju, bodisi v na-
Clen 4. | ravi, predpisanih kot namestek za osebno službo, in 

V vseh stvareh, ki se nanašajo na trgovino, pio-' naposled vseh vojaških dajatev in-rekviriraj . I » » » 

* «Službeno Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 28. februarja 1928., št. 46/ХН. — 
Pogodba je razglašena v srbskem in angleškem je
ziku. 

vitev in industrijo kakor tudi na voditev vseh vrst majo se davščine, ki so v zvezi s kakršnokoli vrsto 
poslov in na izvrševanje opravil in poklicev, sta se zemljiške posesti, kakor tudi obvezno dajanje rta-
! 'stranki pogodnici sporazumeli, da hočeta vsako svo- novanja m druge posebne vojaške doklade * ' » ' « £ -

boščino, ugodnost ali oprostitev, ki jo je ena stranka zicije ki utegnejo zadeti državljane druge stranke 
pogodnica že priznala ali jo bo v bodoče priznala pogodnice kot lastnike ali posestnike zgradb ah 
ladjam in državljanom, odnosno pripadnikom tretje zemljišč. 
države, razširiti takoj in brezpogojno, brez zahteve Kolikor bi zahtevala ena stranka pogodnica od 
in brez odškodnine na ladje in državljane druge državljanov druge stranke kakršnokoh dajatev ah 
stranke, ker namerjata postaviti svoje odnošaje na vršila rekvizicije, mora dovoliti popolno in soraz-
načelo največje ugodnosti. I memo odškodnino, ki ne sme biti nikoli manjša od 
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odškodnine, priznane v podobnih razmerah domačim 
državljanom. 

Y zgoraj omenjenih primerih ni postopati; z 
državljani ene stranke pogodniee na ozemljih druge 
stranke niauj ugodno, nego se postopa ali se bo 
postopalo z državljanu odnosno pripadniki, naroda, 
uživajočega največjo ugodnosti. 

Člen S. 

d) če se odrejajo kontingenti, se ne sme s for-1 mora olajševati svoboden tranzit po železnici ali po 
inalnostmi. ki jih zahteva uvozna država, izključe- vodi na cestah, ki se uporabljajo in so primerne za 
vati pravična porazdelitev količin blaga, čigar uvoz mednarodni promet. Nikakršnih razlik ni glodo na 
se dovoljuje. narodnost oseb. na zastavo ladij, na kraj izvora, 

Pogoji, ob katerih se dajo dovolila za blago, pro- odhoda, vhoda, izhoda ali namembe in tudi ne gledo 
izvedeno aH izdelano na ozemljih ene stranke p o - ' n a kakršnekoli okolnosti, ki se nanašajo na last 
godnice in uvoženo na ozemlja drage stranko ali blaga ali ladij, voz za potnike ali za blago ali drugih 
izvožene z njih, morajo biti prav tako ugodni kalk or transportnih sredstev. 
pogoji, ob katerih se dajo dovolila katerikoli drugi 
tuji državi. 

Člen 12. Blago, proizvedeno ali izdelano na ozomljih ene j 
stranke pogodniee, ki ga ta uvaža na ozemlja druge j 
stranke, ni zavezano drugim ali večjim carinam ali; Obe stranki pogodnici se zavezujeta, ukreniti po 
davščinam nego onim, ki se plačujejo na podobno] svoji domači zakonodaji in administraciji vse, kar 
blago, proizvedeno ali izdelano v katerikoli drugi ! je najprimernejše, da «.- po eni strani prepreči samo-
tuji državi. Prav tako se ne uvajajo in ne nalagajo voljno ali nepravilno uporabljanje njiju zakonov in 
na uvoz kakršnegakoli blaga, proizvedenega ali iz
delanega na ozemljih ene stranke, če odide na ozem
lja druge stranke, najsi prihaja iz kateregakoli kraja, 
nikakršne.prepovedi ali omejitve, ki so ne bi enako 
raztezale na uvoz podobnega blaga, proizvedenega 
ali izdelanega v katerikoli dragi tuji dTŽavi. 

Edina izjema od tega občega pravila je dopustna 

uredb o carinah in drugih podobnih stvareh in se 
po drugi strani administrativno, sodno ali arbitražno 
zavaruje odškodnina onim. ki so bili oškodovani s 
temi zlorabami. 

Člen 13. 

Notranje davščine, ki se plačujejo "& ozemljih 
ene stranke pogodniee v korist države, krajevnih 

ob zdravstvenih ali drugih prepovedih, potrebnih 0UjUSf,ev ali korporacij za blago, proizvedeno ali iz 
zaradi osebne varnosti ali zaradi zaščite živali ah ( | e j a n o I l a ozemljih druge stranke, ne smejo biti 
rastlin zoper bolezen in okužitev. drugačne niti večjo nego davščine, ki se pobirajo v objekti. 

Da se zavaruje uporabljanje zgoraj omenjenih 
odredb, dovoljujeta obe stranki pogodnici skladno 
s carinskimi pogoji in pridržki tranzit na svojih teri
torialnih vodah. 

Tranzitni promet ni zavezan nikakršnim poseb
nim taksam glede tranzita (kamor so šteje tudi vstop 

I in izstop), izvzemši takse, namenjene edino za 
; pokrivanje izdatkov za kontrolo in administracijo, 
ki jih provzroča ta tranzit. 

Prednje odredbe nikakor ne posezajo v carinske 
zakone o postopanju s tranzitnim blagom in tudi ne 
v odredbe o blagu, ki je zavezano notranji davščini 
ali drža.vnemu monopolu. Vendar pa ne smo biti 
tranzit tega blaga bolj omejen, nego kolikor je 
treba, da se zavaruje eventualno plačilo notranje 
takse za blago, ki ostane na ozemljih katerekoli 
stranke pogodniee, ali da se zavarujejo monopolni 

Blago, navedeno v seznamku, ki je priložen tej podobnih razmerah na podobno blago domačega I Prav tako ni nobena stranka pogodnica s temi 
pogodbi, in proizvedeno ali izdelano na ozemljih v o r a _ (,b pogojih, da no smejo biti te davščino nikoli ! ,-.|огп- zavezana, da_ bi morala dovoliti tranzit potni-
Njegovega britanskega Veličanstva, ni zavezano ob težje nego davščine, ki se pobirajo v podobnih raz-. j . ; o m _ katerih pristop na njena ozemlja jo prepove-
uvezu v kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev „ u . r a ,h „ a podobno «blago katerekoli drage tuje j , ] a l l ? ш t u c j j n e blagu kakršnekoli vrste, čigar uvoz 
drugim ali večjim carinam ali davščinam nego onnn 
ki so navedene v tej listi. 

Člen !>. 

Trgovina in promet med ozemlji obeh strank po-

države. 
Člen 14. 

Odredbe te pogodbe glede vzajemnega sporaz
uma o postopanju po načelu največje ugodnosti se 
uporabljajo brezpogojno tudi na postopanje s trgu

je prepovedan bodisi zaradi javnega zdravja, bodisi 
zaradi preprečevanja živalskih ali rastlinskih bolezni. 

P o tem členu se smatrajo osebe, prti j aga in blago, 
pa tudi ladje, vozovi za potnike ali za blagó in 
druga transportna sredstva, da so v tranzitu čez 

godnic se kolikor mogoče ne ovira z nikakršnimi vinskimi potniki in'z'njih vzorci. Trgovske zbornice j ozemlje ene stranke pogodniee, če je prehod čez to 
uvoznimi ali izvoznimi prepovedmi ali omejitvami, kakor tudi druge industrijske združbe in druge pri-

Kolikor je mogoče, se nanašajo uvozne in iz- znane trgovske združbe na ozemljih strank pogod-
vozne prepovedi ali omejitve samo na nastopne pri me, ki se morejo pooblastiti za to, se priznavajo vza-

ozemlje s pretovoritvami ali brez njih, s puščanjem 
blaga v skladiščih, no da bi se razdelilo blago ali 
se izpremenil način transporta, samo del celokupne 

mere. 
MILIJU* V.VU <l l l V/lJU.Jll, ,V^ ^^MIЧ\> I4V . i i * u . v j , j n ; j * . . . 7 - - - tf- i ~ / Д » . , . v » , v • • i l 

toda take prepovedi in omejitve se morajo jemno za oblastva, pristojna, izdajati vsake vrste poti. k,, se začne m konca zunaj meje one stranke, 
razširiti istočasno in na isti način tudi na drugo potrdil, ki bi se mogla zahtevati za trgovinske pot 
države ob enakih pogojih: 

a) če gre za javno varnost; 
b) če jih je troba iz zdravstvenih razlogov in 

Blago, ki ga uvažajo trgovinski potniki, kakor 
tudi vzorci se puščajo na ozemljih strank pogodnic 

aradi zaščite živali in rastlin zoper bolezen in oku-1 začasno prosto carine, skladno s carinskimi odred-

zitev; 
bami in formalnostmi za zavarovanje njih ponovnega 

čez katere ozemlje, se tranzit opravlja. 

Člen 17. 

Vsaka stranka pogodnica dovoljuje uvoz ali iz
voz vsake vrste blaga, ki se sme po zakonu uvažati 
ali izvažati, kakor tudi prevoz potnikov na svojih 

c) o-ledc orožja, streliva in vojnega materiala, v ! izvoza aH za plačilo predpisane carine, če se ne iz- j ozemljih ali na svoja ozemlja % ladjami drug© stran-
° • - 0 drii"-erra materiala. ! vozijo iznova v času, določenem z zakonom. Vendar ] < P . l c ] a c ] j C ) „ j ^ tovori in potniki pa uživajo iste izjemnih razmerah pa tudi gled „...„„ : ; , . . , , . i ,-

potrebnega med vojno: ! P a s f ; t a ugodnost ne nanaša na blago, ki se po kob 
č) čo'"jc treba prepovedati uvoz blaga, kjer je čini ali vrednosti ne more smatrati za vzorce ah ki 

taka prepoved določena s patentnimi zakoni dotične sc po naravi ne more identificirati ob ponovnem iz-
stranke;' I v o z 1 1 -

d) če je treba- razširiti na tujo blaso prepovedi in1, Znamke, žige ali pečati, ki jih pritisnejo na te 
omejitve 'ki so določene ali ki bodo v bodoče dolo- ' vzorce carinska oblastva (.ne stranke pogodniee ob 
cene 'z notranjo zakonodajo za proizvajanje, porab- času. izvoza, in uradno overovljen: seznamek teh 
ljanje ali odpravljanje istovrstnega blasa v mejah vzorcev z njih popolnim popisom, ki ga izdado ta 
ozemelj prizadete stranke, ki je izdelano na teh oblastva, sprejemajo vzajemno carinska oblastva 
ozemljih, kamor spada zlasti tudi blago, ki je pred- 'Iruge stranke ter smatrajo, da je s tem značaj blaga 
met državnega monopola ali podobnih ureditev. kot vzorca potrjen in- da je blago oproščeno pre-

л , ,, ~, -i , • • i „ , л trleda. razen če ie treba ugotoviti, ali so predloženi 
Odredbe tega c e n a nikakor ne ovirajo nobene b»-u« « " ^ ^ h • i 

" - - • - vzore isti, ki so navedeni v seznamku. Toda carin 
stranke pogodniee, da ne bi izdala v zmislu občo 
zakonodaje upravičenih uredb o načinu, obliki in 
kraju uvoza ali markiranju uvoženega blaga ali oja-
čila teh uredb z uvozno prepovedjo blaga, ki jim 
ne bi. ustrezalo. 

Člen 10. ' 

Blago, proizvedeno ali izdelano na ozemljih eno 
stranke pogodniee in uvoženo na ozemlja druge 
stranke, ni zavezano drugim ali večjim carinam ali 
davščinam nego onim, ki se plačujejo n a podobno 
blago, izvoženo v katerokoli drugo tujo državo. 
Prav tako se ne nalagajo nikakršne prepovedi ali 
omejitve na izvoz "kakršnegakoli blaga z ozemelj 
ene stranke pogodniee na ozemlja druge stranke, ki 
so ne bi razširile enako tudi na izvoz podobnih pred
metov v vsako drugo tujo državo. 

Člen 11. 

Kolikor bi se mogle uvesti prepovedi ali omejitve 
uvoza, ali izvoza, s zavezujeta obe stranki pogod
nici, ukreniti glede uvoznih in izvoznih dovolil vse, 
kar je mogoče: 

a) da se bodo pogoji in formalnosti, ki jih je 
treba izpolniti za pridobitev takih dovolil, dajali ta
koj v najjasnejši in najbolj določeni obliki javnosti 
na znanje; 

b) da bo način, po katerem, se dajo dovolila, čim 
preprostejši in stalnejši; 

c) da se bodo preizkušale prošnje in dajala do
volila v čim krajšem času; 

č) da bo sistem, p o katerem se dajo, izključeval 
trgovino z dovolili. V ta namen se morajo glasiti 
dovolila, izdana poedincera, na prinosnikov» ime 
in nihče drugi se ne more koristiti z njimi; 

ugodnosti kakor domače ladje, njih tovori in pot
niki ali ladje katerekoli druge tuje države, njih to
vori in potniki, pri čemer ne spadajo pod nikakršne 
druge in tudi ne večje carine in davščine nego ti. 

Člen 18. • 

V vsem, kar so nanaša na porazmeščanje, na
tovarjanje in raztovarjanje ladij v pristaniščih, do
kih, ladjostajah in zakloniščih ozemelj obeh strank 
pogodnic, ne dovoljuje nobena izmed njiju ladjam 
katerekoli tuje države ali domačim ladjam ugod
nosti ali olajšav, ki ne bi bile prav tako dovoljene 

i- t / S 1 i „ „ л л „ : „ „ „ „ : , , rirent; ,, nncnfc ! ladjam drugo stranke pogodniee, najsi prihajajo od-ska oblastva strank pogodnic smejo dodati v poseo- •> fa ì - " „ t„J„., i~i«-
nih primerih tem vzorcem dopolnilno znamko, če se koderkoli ah so namenjene kamorkoli. 
jim zdi taka opreznost potrebna. 

Člen 15. 

Družbo z omejeno zavezo kakor tudi druge druž
be, zadruge in združbe, ustanovljene za trgovino, 
zavarovanje, finance, industrijo, transport ali kakr
šenkoli drug posel, in nastanjene na ozemljih ene 

Člen 19. • 

Glede taks za tonažo, pristanišče, pilotažo, sve
tilnik, karanteno ali drugih podobnih taks ali dav
ščin kakršnegakoli naziva, ki so pobirajo v imenu 
ali na korist državne uprave, javnih funkcionarjev, 
privatnih oseb, korporacij ali naprav kakršnekoli 

- ,- . .v v „„,„ , ! vrste, ie postopati z ladjami vsake stranke pogod-
stranke pogodniee, so upravičene, če so ustanov-, *;в1Д-> JC_»_,.__.',,,..,. __ . „ _ , . . , _ .-, . _ „ _ ! . _ „ „ . . ; 
Ijene po zakonih, veljavnih na teh ozemljih, izvrše-

! nice v pristaniščih ца ozemljih druge stranko vsaj 
- . - . . . . . . . . . . _„.,-, anASSx„ „„ prav tako ugodno kakor z domačimi ladjami'ali z 
vafi svoi© pravice in prihajati pred sodišča na } , . . . . , ,. -, A . , x 

.... • ' , , ' „ , i j ~ w i ; • i „t • *-fQi;; ladiami katerokoli druge tuje države. 
ozeimluh druse stranke pogodniee bodisi kot tožitelji,. •' . . . . . . b , Л . , . v • 
Г , . A • Li7™;i, (л л„,~п c ( r m U . Vse pristojbine in davščine, ki se pobirajo za 
bodisi kot toženci, po zakonih te druge stranke. , , . ' . •' . . . . ^ ' : . . . . _„ 

• , , , ' l , . 6 . , , 'uporabljanj© pomorskih pristanišč,. morajo biti, pre-
Vsaka stranka pogodnica se zavezuje, da ne bo , ' . . . . ,. , . ' ., -„ ' £„,.„ 
u « а и ш м «b j , đ gtopno v veljavo, predpisno razglašene. Isto 

nikakor ovira a onih družb, zadrug in združb, k i bi l •> J • i i 

želele voditi na svojih ozemljih kakršnokoli vrsto 
poslov, bodisi po podružnicah, bodisi drugače z 
družbami, zadrugami in združbami katerekoli tuje 
države, ki jih jim je ali jih jim bo dovoljeno voditi. 

Z družbami z omejeno zavezo, zadrugami in 
združbami ene stranke se ne postopa na ozemljih 
druge stranke glede obdavčevanja manj ugodno 
nego z družbami, zadrugami in. združbami te 
stranke. 

Nikoli ne sme postopati ena stranka pogodnica 
z družbami, zadrugami in združbami druge stranke 
glede kakršnekoli stvari manj ugodno nego z druž
bami, zadrugami in združbami tuje države, uživajoče 
največje ugodnosti. 

Člen 1.6. 

Vse, kar ukreneta stranki pogodnici zaradi regu
liranja in pospeševanja prometa po svojih ozemljih, 

velja tudi za predpise in uredbe pristanišč. V vsa
kem pomorskem pristanišču mora dajati luško ob-
lastvo prizadetim osebam v vpogled seznamek ve
ljavnih pristojbin in davščin kakor tudi prepis pred
pisov in uredb. 

Člen 204 

Odredbe te pogodbe, ki so nanašajo n a vzajemno 
priznanje nacionalnega postopanja, se ne uporab
ljajo na kabotažno trgovino, glede katere je posto
pati z državljani in ladjami vsake stranke pogod
niee na ozemljih druge stranke, če velja reciproci
teta, kakor z narodom, uživajočim največjo ugod
nosti. 

Vendar pa smejo ladje katerekoli, obeh strank 
pogodnic prehajati iz enega pristanišča v drugo, 
bodisi da izkrcajo ves tovor ali del tovora ali pot-
nike, pripeljane iz inozemstva, bodisi da vkrcajo ves 
tovor ali del tovora aH ootnike za v tujino. 

£#--- •••ааЗШ 
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Ölen 21. I 
Ladje strank pogodnic, ki jih prisili viharno | 

vreme ali nezgoda, da si poiščejo zavetje v prista-1 
niščih na ozemljih druge, stranke, smejo tam izvršiti 
popravila, se založiti z vsemi potrebščinami in iz-; 

nova odpluti na morje, ne da bi plačale druge takse, I 
nego bi jih plačala v podobnem primeru domača ' 
ladja. Toda če je kapetan trgovinsko ladje prisiljen,, 
prodati del blaga, da pokrije stroške, mora posto-i 
pati po uredbah in tarifah kraja, v katerega je | 
dr.spe.1. i 

Ce ladja ene stranke pogodnice nasede ali se ; 
razbije na obalah druge stranke, je treba to 1а<лдо j 
in vse njene dele, vso opremo in pritekline kakor ; 
tudi vse blago, rešeno z nje, kamor se šteje tudi vse ' 
ono, kar je bilo vTŽeno v morje, ali dobiček od 
njega, če se je prodalo, nadalje vse papirje, najdene 
na taki nasedli ali razbiti ladji, vrniti lastniku ladje, • 
blaga itd. ali njegovemu agentu, če jih zahteva. Ce •• 
lastniki ali agenti niso prisotni, se mora ladja, blago j 
itd., za katero gre, kolikor je lastnina državljana j 
druge stranke pogodnice, izročiti konzularnemu i 
uradniku te stranke pogodnice, v čigar območju jej 
ladja nasedla ali se je razbila, ako jo zahteva v ' 
roku, določenem z zakoni te stranke pogodnice; in 
ta konzularni uradnik, lastnik ali agent mora pia- j 
čati вато stroške, nastale za vzdrževanje lastnine, ; 
poleg taks za rešovanje ali drugih stroškov, ki bi 
so morali plačati, da so je razbila ali da je nasedla 
domača ladja. 

Vendar pa pristajata stranki pogodnici na to, 
da se za rešeno blago ne plača nikakršna carina, 
razen če se prepusti notranji porabi. 

Ako je ladja po viharnem vremenu prisiljena, kre
niti T pristanišče, da ne nasede ali se ne razbije, je 
pristojni konzularni uradnik, če lastnik ali kapetan 
all drug lastnikov agent ni prisoten ali če je prisoten, 
pa ga zahteva, upravičen, posredovati, da se da nje-
готћп rojakom potrebna pomoč. 

Ölen 22. 
Vse britanske ladje, ki se" smatrajo po britan

skem zakonu za britanske ladje, in vse ladje, Id se 
smartrajo po srbsko-hrvatsko-slovenskem zakonu za 
STbeko-hrvatsko-slovenske ladje, se morajo smatrati 
po tej pogodbi za britanske ali za srbsko-hrvatsko-
sloveneke ladje. 

Ölen 23. 
Teaki. stranki pogodnici je na izvolji, postavljati 

generalne konzule, konzule, vicekonzule in konzu
larne agente s sedežem v mestih in pristaniščih 
druge stranke, v katera sprejemajo dotične vlade] 
take predstavnike) kateregakoli drugega naroda. 
Toda ti generalni konzuli, konzuli, vicekonzuli in 
konzularni agenti ne smejo nastopiti dolžnosti, do
kler jih vlada, h kateri so poslani, v običajni obliki 
ne prizna in no sprejme. 

Konzularni uradniki ene stranke pogodnice uži
vajo na ozemljih druge stranke iste službene pra
vico, ugodnosti in oprostitve, ki se dajo ah* se bodo 
dajale tem uradnikom katerekoli druge tuje države. 

Člen 24. 
ée umre na ozemlju ene stranke pogodnice tak 

državljan druge stranke, ki zapušča rodbino ali ki ne 
zapušča v kraju smrti nikogar, ki bi bil po zakonih 
njegove države upravičen, skrbeti za zapuščino in 
jo upravljati, je pristojni konzularni uradnik države, 
kateri je umrlec pripadal, upravičen, po izvršitvi 
potrebnih formalnosti prevzeti zapuščino v varstvo 
ter jo upravljati na način in ob omejitvah države, v 
kateri je zapuščina. 

Dogovorjeno je, da se mora v vsem, kar se na
naša na upravljanje imovine umrlih oseb, vsaka pra
vica, ugodnost ali oprostitev, ki jo je ena stranka 
pogodnica že dala ali jo bo v bodoče dala konzu
larnim uiradnikom katerekoli druge tuje države, 
takoj in brezpogojno razširiti tudi na konzularne 
uradnike druge stranke pogodnice. 

Ölen 25. 
Konzularni uradniki ene stranke pogodnice s 

sedežem na ozemljih druge stranke dobivajo od 
krajevnih oblastev ono pomoč, ki se jim more dati 
po zakonu za prijemanje onih beguncev z ladij prve 
stranke, ki niso državljani druge stranke pogodnice. 

Ölen 26. 

Državljani ene stranke pogodnice uživajo na 
ozemljih druge stranke glede patentov za izumke, 
trgovinskih znamk, trgovinskih imen, nariskov in 
založnih pravic v književnih in umetniških delih iste 
pravice kakor pripadniki te stranke pogodnice, ko 
izpolnijo formalnosti, določene z zakonom. " 

.Člen 27. 
Vsaka stranka pogodnica se zavezuje, odrediti 

primerne civilne ukrepe, ob prevarali pa primerne 
kazenske ukrepe, če gre za uporabo besed, nariskov, 
popisov ali kakršnihkoli drugih oznamenil, ki kažejo 
ali jasno navajajo, da se je blago, s katerim v zvezi 
se uporabljajo, proizvedlo ali izdelalo na ozemljih 
droge stranke, ako so ta oznamenila ali navodila 
lažna. V takih primerih sme pokreniti postopanje 
vsaka oškodovana oseba ali družba, po sodni odločbi 
ali kazenskem postopanju pa vsaka, združba ali ose
ba, ki predstavlja prizadeto industrijo. 

Vsaka stranka pogodnka se zavezuje, odrediti 
ob uvozu ali po uvozu na ozemlja druge stranke 
efektivne ukrepe, da se zapleni blago z besedami, 
nariski, popisi ali drugimi oznamenili, ki kažejo ali 
jasno navajajo, da se je blago proizvedlo ali izdelalo 
na ozemljih druge stranke, če so ta oznamenila ali 
navodila lažna. 

Dogovorjeno je, da ne nalagajo predpisi tega 
člena obveznosti, zapleniti blago v tranzitu. 

Glede blaga, ki se uvozi na ozemlja ene stranke 
pogodnice ali na katero je uporabljena znamka ali 
uporabljen popis na teh ozemljih, odločijo pristojna 
oblastva te stranke, kateri popisi ne spadajo glede 
na svoj generični značaj pod odredbe tega člena. 

Ölen 28. 
Ta pogodba ne daje nobene pravice in tudi ne 

nalaga nobene obveznosti, ki bi nasprotovala ka
terikoli obči mednarodni konvenciji, ki sta jo pod
pisali ali jo bosta podpisali stranki pogodnici. 

Člen 29. 
Stranki pogodnici pristajata na to, da se predloži 

vsak spor, ki bi utegnil nastati med njima glede tol
mačenja ali uporabljanja kateregakoli predpisa te 
pogodbe, na prošnjo katerekoli stranke razsodišču. 

Razsodišče, ki se mu predlagajo spori, je stalno 
mednarodno razsodišče v Haagu, тагеп če dogovo
rita v posebnem primeru stranki kaj drugega. 

Člen 30. 

Odredbe te pogodbo se ne uporabljajo na Indijo 
ali na drug samoupravni dominij, drugo kolonijo, 
posestvo ali drug protektorat Njegovega britan
skega Veličanstva, razen če priobči predstavnik Nje
govega britanskega Veličanstva v Beogradu željo, 
da bi se uporabljale omenjene odredbe tudi na ta 
ozemlja. 

Toda z blagom, proizvedenim ali izdelanim v In
diji ali drugem samoupravnem dominiju, drugi kolo
niji, drugem posestvu ali protektoratu Njegovega 
britanskega Veličanstva, je vendarle postopati v 
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev popolnoma 
in brezpogojno po načelu naroda, uživajočega naj
večje ugodnosti, dokler se z blagom, proizvedenim 
ali izdelanim v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, postopa v Indiji ali drugem samoupravnem 
đominiju, drugi koloniji, .drugem posestvu ali pro
tektoratu Njegovega britanskega Veličanstva prav 
tako ugodno kakor z blagom, proizvedenim ali iz
delanim v katerikoli drugi tuji državi. 

Člen 31. 
Vsi pogoji predhodnega člena, ki se tičejo Indije 

ali samoupravnih domiuijev, kolonij, posestev in 
protektoratov Njegovega britanskega Veličanstva, 
se uporabljajo tudi na vsa ona ozemlja, za katera je 
prejelo Njegovo britansko Veličanstvo mandat od 
Društva narodov. 

Ölen 32. 
Ta pogodba se ratificira in ratifikaciji se izme

njata čimprej v Londonu. V veljavo stopi takoj po 
ratifikaciji in velja pet let od dne, ko stopi v ve
ljavo. Če ne obvesti nobena stranka pogodnica druge 
stranke dvanajst mesecev pred potekom petletnega 
roka o nameri, oporeči to pogodbo, ostane pogodba 
v veljavi še leto dni od dne, ko jo je katerakoli 
stranka pogodnica odpovedala. 

Toda glede Indije ali drugega samoupravnega do-
minija, druge kolonije, drugega posestva ali protek
torata Njegovega britanskega Veličanstva ali dru
gega ozemlja, za katero je prejelo Njegovo britan
sko Veličanstvo mandat od Društva narodov in ki se 
morajo nanje po členih 30. in 31. uporabljati odredbe 
te pogodbe, imata obe stranki pogodnici pravico, jo 
oporeči posebe in ob vsakem času proti dvanajst-
mesečni odpovedi. 

Ta pogodba se je sestavila v dveh izvodih, en 
izvod v angleškem, drugi v srbskem jeziku. Ob ne-

soglaenosti je odločilno angleško besedilo, ker BO 
se vodila pogajanja v tem jeziku. 

V potrditev tega sta dotična pooblaščenca pod
pisala to pogodbo in pritisnila nanjo svoja pečata. 

Sestavljeno v duplikatu v L o n d o n u , đne 
12. maja 1927. n _ ..' 

J D. Dune s. r. 
Austen Chamberlain 8. г. 

Prilog-a k notam, ki j ih j e izmenjati med 
vladama Velike Britanije in kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev. 
Carina 

Tar. št. Imenovanje blaga dinarjev 
od 100 kg 

Iz 169. Premog: 
1. Antracit prosto 
2. Kameni premog, uvožen iz po

morskih srbsko-hrvatsko-sloven-
skih pristanišč prosto 

4. Koks, uvožen iz pomorskih srb-
sko-hrvatsko-slovenskih prista
nišč prosto 

186. Navadno milo, trdo ali mehko, v 
testu (pasti) ali prahu . . . . 0 0 — 

P r i p o m b a . Navadno milo v 
obliki toaletnega mila ali v kosih, 
ki so razdeljeni s prešanjem v take 
oblike, ali vobče v zavojih za na
drobno prodajo, plačuje carino po 
tej tarifni številki brez dodatka. 

Iz 241. Antimonov oksid in barve z osno
vo iz antimonovega oksida . . . 30»— 

250. Lakovi pokosti (firneži) — smole, 
raztopljene v terpentinovem olju, 
rudninskem ali smolnem olju, po-
kostu (firnežu), acetonu, alkalijah 
in drugih raztopilnih sredstvih; 
asfaltov lak, raztopine asfalta aH 
asfaltu podobnih mas v rudnin
skem ali terpentinovem olju, prav 
tako raztopine katrana iz kame
nega premoga, v lahkih ogljiko
vodikih: bencinu, ligroinu, foto-
genu; raztopine barv in voska; 
japanski lak, capon, sikativi, 
brunolin : 80-— 

274. Bombaževa preja enonitna (eno
vita): 
l.St. 12 in manj, po angleški nu

meraciji: 
a) sirova 20-— 
b) beljena 30-— 
c) barvana in tiskana . . . . 36-—• 

2. Nad št. 12 do št. 29: 
a) sirova 25*— 
b) beljena 35-— 
c) barvana in tiskana . . . . 40-— 

3. Nad št. 29 do št. 50: 
a) sirova 30-— 
b) beljena 4 0 — 
c) barvana in tiskana . . . . 45-— 

4. Nad št. 50: 
a) sirova 35-— 
b) beljena 45-— 
c) barvana in tiskana . . . . 50*— 

275. Bombaževa preja, • dvonitna aü 
večnitna (dvojnata ali na več stre-
menov): 
l.St. 12 in manj, po angleški nu

meraciji: 
a) sirova 25*— 
b) beljena 35-— 
c) barvana in tiskana . . . . 40-— 

2. Nad. št. 12 do št. 29: 
a) sirova 30-— 
b) beljena 40-— 
c) barvana in tiskana . . . . 4 5 — 

3. Nad št. 29 do št. 50: 
a) sirova 35-— 
b) beljena 45-— 
c) barvana in tiskana . . . . 50-— 

4. Nad št. 50: 
a) sirova 4 0 — 
b) beljena . . . . . . . . . 50-— 
c) barvana in tiskana . . . . 55—• 



28. 

O p a z k i 
k t a r . št. 274. in 275. 

1. Preja nad. št. 60 je, če jo uva
žajo industrijci za tkalnice, prosta * 
carine ob pogojih, ki jih predpiše 
minister za finance. 

2. Za bombaževo prejo, namo
tano na lesenih vretencih, vratilih 
ali pripravljeno kakorkoli drugače 
za industrijsko potrebo, ne veljajo 
postavke iz tar. št. 276., nego samo 
postavke iz tar. št. 274. ali 275. 

Carina 
Tar. St. Imenovanje blaga dinar j erc

oli 100 kg 
276. Bombaževa preja za nadrobno pro

dajo (sukanec za šivanje, pletenje 
in vezenje) tudi na lesenih vreten
cih, papirju in v klobčičih, preden-
cih itd.), enonitna ali večnitna: 
1. Sirova 70~— 
2. Beljena 9 0 — 
3. Barvana in tiskana HO-— 

O p a z k a . Mercerizirana preja 
plačuje 25 % dodatka k carini, ki 
se plačuje po pogodbeni tarifi po 
številki in obdelavi. 

Bombaževa preja na lesenih vre
tencih ali na vratilih iz kartona 
ali cevkah (conus) v velikih dol
žinah, pripravljenih nalašč za in
dustrijsko uporabo, se ocarinja 
kakor bombaževa ртеја iz taT. 
št. 275. po številki in obdelavi. 

277. Gladke bombaževe tkanine: 
1. Katerih 1 m2 tehta nad 120 g ter 

ima vsak cm.2 v votku in snutku: 
a) 50 niti ali manj 120— 
b) nad 50 do 80 niti . . . . 140— 
c) nad 80 niti 180— 

2. Katerih 1 m2 tehta nad 60 do 
120 g ter ima vsak cm2 v votku 
in snutku: 
a) 50 niti ali manj 180— 
b) nad 50 do 80 niti . . . . 180— 
c) nad 80 niti 200— 

3. Katerih 1 m2 tehta 60 g in manj 
ter ima vsak cm2 v votku in 
snutku: 
a) 50 niti ali manj 200— 
b) nad 50 do 80 niti . . . . 250— 
c) nad 80 niti 300— 

279. Tulj, bobinet in njima podobne 
tkanine: 
1. Gladki 250— 
2. Bobinet s čipkastimi sarami za 

zavese in podobne domače po
trebe: 

v kosih za metrsko тл-ođajo . 300— 
v določeni dolžini . . . . 500—• 

( P r i p o m b a . Blago iz te tarif
ne številke, ki je obrobljeno samo 
z navadnimi obšivi aH ima druge 
navadne obrobke, plačuje 15 % 
dodatka, če pa ima tudi druge ob
delave, plačuje 100% dodatka. 

"Vsi ti dodatki se plačujejo po 
postavkah pogodbene tarife. 

Iz 281. Bombaževe čipke, izdelane na 
stroju 1200— 

317. Volnene tkanine, razen posebe ime
novanih, ki so težke na 1 m2: 
l .nad 700g 180— 
2. nad 500 do 700 g 230— 
3.nad 300 do 500g 280— 
4.300g ali manj 350— 

P r i p o m b a. če je tkanina od
rezana na določeno dolžino, se za
radi tega ne plačuje dodatek, 

Obče, opazke k V. delu tarife. 
Iz 1. Carina je, kjer ni v tarifi 

izrecno označeno drugače, dolo
čena za sirove izdelke. Če eo ti 
luženi, na pol beljeni ali beljeni, 
plačujejo dodatek k carini 30%.; 
če eo barvani ali izdelani v dveh 
barvah, plačujejo dodatek k ca
rini 40%; če so izdelani v več 
barvah, prešani ali tiskani, plaču
jejo dodatek k carini 60 %. Izdelki 
v kosih, meroerizirani ali narejeni 
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• iz mercerizirano preje, plačujejo 
dodatek k carini 50%. Ti dodat
ki se plačujejo k pogodbenim ca
rinam na sirovo blago. 

Če ima blago več obdelav, na 
katere se plačuje isti dodatek, se 
pobira samo en dodatek; če pa 
ima blago več obdelav, na katere 
se- pobirajo razni dodatki, se po
bira samo eden, in sicer za ob
delavo, ki plačuje najvišji doda
tek, razen če je blago tudi merce-
rizirano; v tem primeru se pobira 
poleg ostalih Se dodatek, za mer-
ceriziranje. 

Iz 5. Ko se uporablja pogodbena 
tarifa, se pridatki svile ali volne, 
ki ne presezajo 5 % skupne teže. 
ne jemljejo v poštev. 

Ko se uporablja pogodbena ta
rifa, se ocarinjajo tkanine, katerih 
snutek je popolnoma iz bombaža, 
votek pa povsem ali deloma iz 
volne in volna ne preseza 50 % 
teže, kot volnene tkanine po teži 
na 1 m2 po odbitku 20 %. 

Carina 
Tar. št. Imenovanje blaga. dinarjev 

od 100 kg 
Iz 370. Usnje, strojeno, tudi dalje pri

pravljeno: 
1. Podplati in usnje, strojeno tako, 

kakor se strojijo podplati: 
a) v hrbtnih kosih (kruponih) . 130— 
!b) ostalo 90— 

Iz 537. Pločevina iz žele/a in jekla: 
2. Prevlečena: 

a) s cinkom 1 5 — 
b) s činom (bela pločevina) . . 7-50 

s svincem 15-— 
3. Obdelana, razen imenovanih . • 18-— 
4. Valovita, prešana, prirezana, 

upognjena, preluknjana in žgana: 
a) sirova, tudi dekapirana ali 

dresirana . • - • • • • 1 4 ™ — 
b) prevlečena s cinkom, činom 

ali svincem 20--— 
25-

Iz 646, 

649. 

650. 

16— 

14-

Iz 652. 

Iz 653, 

Iz 655. 
Iz 657. 

jemo, naj postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, 
naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 7. februarja 1928. 

Aleksander s. r. 
Minister za zunanje posle : Predsednik 

dr. V. Marinković s. r. ministrskega sveta : 
Minister VelJaVukićevićs.r. 

za trgovino in industrijo : Podpisi ostalih ministrov. 
dr. M. Spaho s. r. 

Videl in pritisnil državni 
pečat: 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde 

dr. Dušan M. Subotić s. r. 
L. S. 

Poslaništvo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Pov. br. 350. Dne 12. maja 1927. 

c) ostala 
3. Ekonomizerji in jregrejovalci 

pare 
Stalni in premični lokomobiJi, 
traktorji, parni valjarji . . . . 
Parne črepaljke, parne turbine, 
drugje neimenovani parni stroji, 
motorni vozovi in motorne drosine 
in vsi stroji, pri katerih se dobiva 
motorna sila z notranjim zgoreva
njem nafte, petroleja, bencina, ga-
zolina, generatorskih plinov itd. . 1 5 — 
Zračni kompresorji . . . • • 15*1— 

O p a z k a k t a r . št, 64 6., 
t o č k i 3., 6 5 0. in 6 52. Blago, 
navedeno v teh tarifnih številkah, 
je prosto carine, dokler se ne za
čne izdelovati v kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. 

1. a), b). Mlatilnice 15— 
O p a z k a k t a r . š t . 649. i n 

6 5 3., t o č k i 1. a), b). Vse blago, 
navedeno v teh tarifnih številkah, 
je prosto carine za pet let od dne, 
ko stopi ta pogodba v veljavo. 
Preden ta rok poteče, mora noti-
ficirati vlada kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, če se bo to 
blago proizvajalo v kraljevim Sr
bov, Hrvatov in Slovencev, leto 
dni prej, da bo nanje uporabljala 
carino. 
Šivalni stroji in njih deli . . . . 1 5 — 
Stroji za tekstilno industrijo: 
1. Statvo prosto 
2. Predimi stroji prosto. 
3. Ostali prosto 

§ 2. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi z razglasitvijo v «Službenih 
Novinah», ko età se predhodno izmenjali ratifikaciji. 

Našemu ministru za zunanje posle priporočamo, 
naj razglasi ta zakon, veem Našim ministrom-, naj 
skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom za.poved.u-

Gospod! 
V zvezi 7. današnjim podpisom trgovinske in plo-

vitvene pogodbe med kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in Veliko Britanijo se Vas usojam ob
vestiti v imenu srbsko-hrvatsko-slovensfce vlade: 

Dogovorjeno je, da se odredbe pogodbe o prizna
vanju največje ugodnosti ne raztezajo: 

1.) na ugodnosti, dovoljene eni izmed sosednjih 
držav zaradi olajšave prometa v izvestnih obmejnih 
pasovih, ki se praviloma ne raztezajo nad 15 km na 
obeh straneh meje, in prebivalcem teh pasov; 

2.) na ugodnosti, dovoljene tretji državi na 
osnovi carinske zveze, ki jo že sklenjena ali ki se 
more v bodoče skleniti. 

Prav tako je dovogorjeno, da se bo tolmačilo na
čelo največje ugodnosti v najširšem mogočem zmislu. 
Pridrževaje si pravico, odrejati primerne ukrepe za 
zaščito svojih industrij, se srbsko-hrvatsko-sloven-
ska vlada zlasti zavezuje, da ne bo uporabljala svoje 
carinske tarife in tudi ne drugih davščin kot sred
stvo za neenako postopanje glede' trgovine z ozemlji 
Njegovega britanskega Veličanstva in da bo po
svečevala blagohotno pozornost vsem primerom, ki 
bi se ji priobčili, kjer se je bodisi kot posledica 
carinskih stopenj ali samih davščin, bodisi kot po
sledica samovoljne ali neprimerne, carinske klasifi
kacije pojavilo kakršnokoli takšno neenako posto
panje. 

Dogovorjeno je, da no smejo biti skladno s čle
nom 13. pogodbe predmeti, proizvedeni ali izdelani 
na ozemljih Njegovega britanskega Veličanstva, 
ki so take vrste, da se ne proizvajajo in ne izdelu
jejo v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, za
vezani na teh ozemljih nikakršnim notranjim dav
ščinam. Vendar pa so smejo kot izjema od tega 
sporazuma vse one carine ali davžčine, ki so obsta
jale na dan, ko se je podpisala ta pogodba, pobirati 
še nadalje, samo če ni katerakoli teh carin ali dav
ščin večja od one, ki se je pobirala na ta dan. 

iSrbsko-hrvatsko-slovenska vlada se zavezuje, da 
ne bodo če bi se iznova uvedel kakršenkoli sistem 
za kontrolo denarnega tečaja, pogoji, ob katerih bi 
se proglasila tuja valuta kot polnoveljavna za pla
čilo ob uvozu blaga, proizvodov ali izdelkov z oze
melj Njegovega britanskega Veličanstva v nobenem 
pogledu manj ugodni nego ustrezni pogoji, ob ka
terih se proglasi tuja valuta kot polnoveljavna za 
plačilo ob uvozu proizvodov ali izdelkov katerekoli 
druge tuje države. 

Srbsko-hrvatsko^slovenska vlada si želi pridržati 
svobodo, omejevati plovitev po. notranjih vounih 
cestah na domače ladje ali na ladje sosednjih držav, 
ki imajo isti rečni sistem kakor kraljevina Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. 

Dogovorjeno je, da spada v okvir te pogodbo 
samo pomorska plovitev, da pa smejo pluti britanske 
ladje, ki prihajajo s širokega morja ali odhajajo na 
široko morje, po katerikoli notranji vodni cesti kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, prosti ladjam 
druge tuje države, in da uživajo na taki plovitvi 
vse ugodnosti pogodbe. Vendar pa ta sporazum ne 
poseza v pravice katerekoli obeh strank pogodnic, 
ki jih imata po mednarodnih konvencijah glede Du
nava. 

Obveznosti, ki jih obseza ta nota, stopijo v ve
ljavo, čim se izmenjata ratifikaciji pogodbe, in bodo 
veljale, dokler ostane pogodba v veljavi. 

Kar pa se tiče Indije ali kateregakoli samouprav
nega dominija, katerekoli kolonije, kateregakoli po
sestva ali protektorata Njegovega britanskega Veli-
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•čanatva ali kateregakoli ozemlja, glede katerega bi 
prejelo Njegovo britansko Veličanstvo mandat od 
Društva narodov, je uporabljati zgoraj omenjene 
obveznosti na vsako tako ozemlje samo v času, 
dokler so morajo uporabljati odredbe pogodbe na 
to ozemlje, skladno z odredbami' členov 30., 31. in 
32. pogodbe. . 

Gospod, usojam se biti 
z največjim spoštovanjem 
Va§| najpokornejši sluga: 

Đ. Đurić e. r. 
Vrlo spoštovani 

sir Л u s t e n C h a m b e r l a i n K. G., M. G., 

Njegovega Veličanstva 
državni tajnik za zunanje posle. 

Foreign office S. W. 1. 

Зчо. C 106/106/92. Dne 12. maja 1927. 

Gospod! 
V zvozi % današnjim podpisom trgovinske in plo

vi tv-oae pogodbe med Veliko Britanijo in kraljevino 
"Srbov, Hrvatov in Slovencev se Vas usojam ob
vestiti v imenu vlade Njegovega britanskega Veli
čanstva: • 

1. Dogovorjeno je, d a se odredbe pogodbe o pri
znavanju največje ugodnosti ne raztezajo: 

(1) na ugodnosti, dovoljene eni izmed sosed
njih držav zaradi olajšave prometa v izvestnih ob
mejnih pasovih, ki se praviloma ne. raztezajo nad 
15 km na obeh straneh meje, in prebivalcem teh 
pasov; 

(2) na ugodnosti, dovoljene tretji državi na osno
vi carinske zveze, ki je že sklenjena ali ki se more 
v bodoče skleniti. 

2. Prav tako je dogovorjeno, da se bo tolmačilo 
natolo največje ugodnosti v najširšem mogočem 
zraislu. Pridrževaje si pravico, odrejati primerne 
ukrepe za zaščito lastne industrije, se vlada Njego
vega britanskega- Veličanstva zlasti zavezuje, da ne 
bo uporabljala svojo carinsko tarifo in tudi ne drugih 
davščin kot sredstvo za neenako postopanje glede 
trgovine s kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev 
ш d a bo posvečevala blagohotno pozornost vsem 
primerom, ki bi se ji priobčili, kjer se je bodisi kot 
posledica carinskih stopenj ali samih davščin, bodisi 
kot posledica samovoljne ali neprimerne carinske 
klasifikacije pojavilo kakršnokoli tako neenako po
stopanje. 

3. Dogovorjeno je, da ne smejo biti skladno s 
členom. 18. pogodbe predmeti, proizvedeni ali iz
delani v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki 
so take vrste, da se ne proizvajajo in ne izdelujejo 
na ozemljih Njegovega britanskega Veličanstva, za
vezani na teh ozemljih nikakršnim notranjim dav
ščinam. Vendar ]>a se smejo kot izjema od tega spo
razuma vse one carine ali davščine, ki so obstajale 
na dan, ko se je podpisala t a pogodba, pobirati še 
nadalje, samo če ni katerakoli teh carin ali davščin 
večja od one, ki se je pobirala na ta dan. 

4. Vlada Njegovega britanskega Veličanstva 
sprejema na znanje obvezo srbsko-hrvatsko-sloven-
ske vlado, da ne bodo, če bi se iznova uvedel 
kakršenkoli sistem za kontrolo denarnega tečaja, 
pogoji, ob katerih bi se proglasila tuja valuta kot 
polnoveljavna za plačilo ob uvozu blaga, proizvodov 
ali izdelkov z ozemelj Njegovega britanskega Veli
čanstva v nobenem pogledu manj ugodni nego 
ustrezni pogoji, ob katerih se proglasi tuja valuta 
kot polnoveljavna. za plačilo ob uvozu proizvodov 
aH izdelkov katerekoli druge tuje države. 

• 5. Vlada Njegovega britanskega Veličanstva 
sprejema na znanje željo srbsko-hrvatsko-alovenske 
vlade, d a bi si pridržala svobodo, omejevati plovitev 
po notranjih vodnih cestah na domače ladje ali na 
ladje sosednjih držav, ki imajo isti rečni sistem 
kakor kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

6. Dogovorjeno je, da spada v okvir te pogodbe 
samo pomorska plovitev, d a pa smejo pluti britanske 
ladje, ki prihajajo s širokega morja ali odhajajo na 
široko morje, po katerikoli notranji vodni cesti v 
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, prosti lad
jam druge tuje države, in da uživajo na tald plovitvi 
vse ugodnosti to pogodbe. Vendar pa t a sporazum 
ne poseza v pravice katerekoli obeh strank pogod-
nic, ki jih imata po mednarodnih konvencijah glede 
Tmnava. 

7. Obveznosti, ki jih obseza t a nota, stopijo v 
veljavo, čim se izmenjata ratifikaciji pogodbe, in 
bodo veljale, dokler ostane pogodba v veljavi. 

8. Kar pa se tiče Indije ali kateregakoli samo
upravnega dominija, katerekoli kolonije, katerega
koli posestva ali protektorata Njegovega britan
skega Veličanstva ali kateregakoli ozemlja, gledo 
katerega bi prejelo Njegovo britansko Veličanstvo 
mandat od Društva narodov, je uporabljati zgoraj 
navedone obveznosti na vsako tako ozemlje samo 
v caeu, dokler se morajo uporabljati odredbe pogod
be na to ozemlje, skladno z odredbami členov 30., 
31. in 32. pogodbe. 

Gospod, usojam se biti 
z največjim spoštovanjem 
Vaš najpokornejši feluga: 
Austen Chamberlain s. r. Gospod 

T) o r d e D u r i (• 
itd., itd., itd. 

s. r. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

S. br. 1297. 

Razpis. 
3—1 

Pri oblastnem povoljništvu državne varnostne 
straže v Ljubljani se odda m e s t o u r a d n i k a -
p r i p r a v n i k a v 5. skupini II.kategorije s činom 
revirnega nadzornika varnostne straže II. razreda. 

Za to mesto se zahteva popolna srednješolska 
izobrazba z zrelostnim izpitom ali p a srednja stro
kovna šola s predpisanim končnim izpitom. Prosilec 
mora biti rezervni častnik. 

Pravilno kolkovane prošnje, ki morajo biti svoje-
ročno spisane in opremljene po členu 12. zakona o 
civilnih uradnikih, naj se vlože najkesneje do dne 

1 0 . a p r i l a 1 9 2 8. 
pri oblastnem poveljništvu državne varnostne straže 
v Ljubljani, kjer se mora dati vsak prosilec tudi 
zdravniški pregledati po policijskem zdravniku, da 
se ugotovi njegova telesna sposobnost za varnostno 
službo. 

V L j u b 1 j a. n i. dne 15. marca 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

O, br. 1045/1. 585 

Razglas, 
Na podstavi pooblastitve gospoda ministra za 

trgovino in industrijo z dne 8. februarja 1928., VI. 
št. 5126/27, sem potrdil izpremembo § 7. pravil za 
Zadružno banko, d. d. v Ljubljani, po sklepu druž
benega, izrednega občnega zbora z dne 12. septembra 
1927. 

i Delniška glavnica, ki je znašala do sedaj 
4.000.000 Din, je zvišana n a 5,000.000 Din. 

V L j u b l j a n i , dne 9.marca 1928. 

Zastopnik velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Andrejka s. r. 

L. št. 303. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 1 . d o dne 7. m a r c a 1928. 

S r e z 
<5 

3 
o OJ 

« S Ц 
Ц «J 

5-° 

Skupina tiražnih bolezni 
Črnomelj 1 
Ljubljana, mesto . . 1 
Logatec 6 

Skupa) . 1 

Črnomelj , 
Kastav 
Kočevje . . . . 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Novo mesto . . 

Skupaj 

Ošpice. — MorbillL 
50 
4 

14 
9 
3 

31 
111 

, 
5 

10 
8 

23 

\ 28 
2 

12 
8 
3 

31 
84 

22 
7 

12 
9 

Davica. — Dlpbterla et Croup. 
Kastav 
Kočevje 
Kranj • 
Krško 
Ljubljana, srez . . 
Ljubljana, mesto . 
Radovljica . . . . 

Skupaj . 

1 
2 
6 
2 
3 
2 
1 

17 

. 

. 

. , 
. , 
1 

. 
1 

# 

2 

, . 
. 
1 
1 
4 

50 

14 

S r e z 

<s 
5i 

Z o 

•öS 
o> 

6krlatinka. — Scarlatina. 
Brežice 
Kočevje 
Kranj 
Krško 
Laško 
Litija 
Ljubljana, srez . . 
Ljubljana, mesto . 
Radovljica . . . . 

Skupaj . 

2 
1 
3 
7 
7 
1 
8 
8 
3 

40 

1 

t 

i 1 
1 
2 

6 

3 
. 

. 1 
5 
1 

10 1 

1 
3 
6 
3 

9 
10 
3 

Sen. — Eryslpelaa. 
Brežice . . . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Krško 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Radovljica . . . 

Skupaj . 10 

1 

35 

12 5 | 3 
V L j u b l j a n i , dne 12. marca 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 

dr. Mayer s. r. 
L. br. 304. 

Izprememba v seznamkn zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

.za Slovenijo. 
Dr. Hinko D o l e n c , zobni zdravnik v Ljubljani, 

je bil izbrisan iz imenika zdravniške zbornice za Slo
venijo, ker je dne 4. marca 1928. umrl. 

V L j u b l j a n i , dne 14. marca 1928. 

P o odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Mayer s. r. 

Vet. br. 228. 

Izkaz o stanja živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 
o d dne 5 . d o dne 1 1 . m a r c a 1928 . 

O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji в številom za-

kuženih dvorcev so navedeni • oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Ljubljana, okolica: Vrhnika (Mirke 1 dvorec). 
Ljubljana, mesto: Ljubljana 1 dvorec. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j . 

Kastav: Kastav (Srdoči 1 dvorec). 

S v i n j a k a k u g a . 

Brežice: Artiče (Artiče in Zgornji Obrez po 1 dvo
rec, Dolenja vas 2 dvorca), Videm (Pesje 1 dvorec). 
Novo mesto: Velika Loka (Velika Loka 1 dvorec, 
Kameni potok 2 dvorca). 

S v i n j e k a r d e č i c a . 

Brežice: Brežice (Brežice 1 dvorec). Litija: 
Št. Vid (St. Vid 1 dvorec). 

V L j u b l j a n i , dne 14. marca 1928. 

Za velikega župana .ljubljanske oblasti; 
oblastni veterinarski referent Paulin s. r. 

Bazglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. br. 215/2. 

Razglas. 
586 

Mr. ph. C. Gustav W e i s s , lekarnar v Gornji 
Lendavi, je sprožil preselitev svoje javne lekarne iz 
Gornje Lendave v Mursko Soboto. 

To se razglaša po § 48. zakona o ureditvi lekar-
ništva z d n e 18. februarja 1906., drž. zak. š t 5 ex 
1907., kakor tudi zakona iz leta 1876., poglavja XVI., 
§ 134., 6 pristavkom, da morajo lastniki javnih le
karn, ki smatrajo eksistenčno možnost svojih lekarn 
s preselitvijo imenovane lekarne za ogroženo, uve
ljaviti morebitne ugovore zoper naprošeno preselitev 
v š t i r i h t e d n i h o d dne, кж> ee objavi t a razglas, 
ustno ali pismeno pri sreskem poglavarju v Murski 
Soboti. 
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Pozneje došli ugovori se ne bođo mogli vpošte-
vaH 

V M a r i b o r u , dne 8. marca 1928. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

U. br. 902/3. 
Razglas. 

Dosedanji odbor okrajnega zastopa v Kozjem je 
razpuščen, ker je mnogo članov umrlo, odnosno od
stopilo, ali pa odšlo iz okraja, tako da je postal ne
sklepčen in za • vsako nadaljnje poslovanje nespo
soben. 

Na podstavi § 81. zakona o okrajnih zastopih z 
dne 14. junija 1866., staj. dež. zak. št. 19, je imeno
van za gerenta tega okrajnega zastopa Marko T o -
m a ž i č, dekan v Kozjem (dosedanji načelnik), v 
gerentski sosvet pa so mu prideljeni: Martin V r e č 
ko, posestnik v Žegerju pri Prevorju; Anton 
B o v h a , posestnik v Veračah; Jožef P e r č i č , žu
pan v Planinski vasi; Franjo L o v r e c, šolski upra
vitelj v p. v Podčetrtku; Ivan R e g v a t , župan v 
Pilštanju; Franjo N e j e d l y , posestnik v Prela-
skem pri Sedlarjevem; Jožef K r o h n e , župnik v 
Podaredi; Franc V i m p o 1 š e k, posestnik na Gra-
dižču pri Podsredi; Alojzij Z o r e n č , posestnik pri 
Sv. Petru pod Svetimi gorami; Miloš T u r k , župnik 
v Bučah; Jožef T o v o r n i k , posestnik pri Sv. Vidu 
na Planini; Anton T r ž a n , trgovec v Dob ju pri 
Planini; Vinko D r o b n i č , posestnik v Virštanju 
pri Podčetrtku; Vladko K o b i , graščak v Kozjem; 
Ivan V e h o v a r, trgovec v. Koprivnici; Ivan P o -
č i v a l Sek, posestnik v Slakah pri Podčetrtku; 
Miha R o b e k, posestnik pri Sv. Petru pod Svetimi 
corami; Anton P i e t e r e k i, gostilničar v Kozjem; 
I J a k o p i n , župan v Sedlarjevem. 

V M a r i b o r u , dne 12. marca 1928. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

U. bT. 3052/6. 
Razglas. 

Občinski odbor v Št Juriju ob Taboru je raz
puščen. Za gerenta je imenovan Franc H a n ž i č , 
posestnik v Ojetrižki vasi, za prisednike pa so imeno
vani: Maks C u k a 1 a, Alojzij V a s l e , Vinko K o s , 
Franc B l a t n i k , Matevž O c v i r k , Karel K u m a r 
in Mihael K o s — vsi posestniki: v Ojstriški vasi, 
odnosno v Lokah, Kaplji, Šmikiavžu in Pondoru. 

V M a r i b o r u , dne 13. marca 1928. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s.r. 

Razglasi vojaških oblastev, 

Natečaj za sprejem gojencev v IV. pehotno 
podčastniško Solo «Kraljice Marije» v Za

grebu.* 
Na podstavi členov 16. in 17. uredbe o podčast

niških šolah in odloka gospoda ministra za vojsko in 
mornarnico Pov. Đ. br. 86 z dne 12. januarja 1928. 
se sprejme v to šolo do 240 gojencev iz civilnega 
pre bival stva in iz vojske. 

Podčastniška šola ima značaj nižje strokovne 
vojaške šole in traja dve leti. 

Kandidati, ki hočejo konkurirati za to šolo, mo
rajo ustrezati nastopnim pogojem: . 

A. Kandidati iz civilnega prebivalstva: 
1.) Biti morajo državljani kraljevine Srbov, Hr

vatov in Slovencev, kar dokažejo s potrdilom (do
movnico), izdanim po občinskem ali policijskom (po
litičnem) oblaetvu in opremljenim s kolkom za 
20 Din. 

2.) Biti morajo zdravi in sposobni, kar se ugo
tovi z zdravniško-komisijskim pregledom v tej šoli 
ob sprejemu. 

3.) Biti ne smejo mlajši od 17 in ne starejši od 
21 let kar se dokaže s krstnim listom (izpiskom iz 
popisne knjige ali s pismenimi dokumenti, potrje
nimi po pristojnem oblastvu), opremljenim s kolkom 
za 10 Din. Za osnovo izračunu kandidatove starosti 
se vzame vse koledarsko leto. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo 
venaca» z dne 10. marca 1928., št. 56. 

4.) Biti morajo dovolj pismeni, kar se ugotovi 
pri sprejemnem izpitu. Če imajo šolske dokumente, : 

jih morajo opremiti s kolkom po 10 Din ter jih pri- j 
ložiti prošnji. ^ I 

5.) Če kandidat ne prihaja neposredno iz šole,! 
mora dokazati z občinskim (policijskim [političnim]) 
potrdilom, opremljenim s kolkom za 20 Din, da jej 
dobrega vedenja in ponašanja in da ni v sodni pre
iskavi ali sodno obsojen. Taka občinska potrdila 
morajo biti potrjena po sreskem poglavarju. 

6.) Imeti morajo očetovo (varuhovo) dovolilo, 
da smejo vstopiti v to šolo. To dovolilo mora biti 
opremljeno s kolkom za' 20 Din in potrjeno po ob
čini ali policijskem (političnem) oblastvu. 

7.) Biti ne smejo oženjeni, kar dokažejo z duhov
niškim potrdilom, opremljenim s kolkom za 20 Din. 
Kandidatom iz Vojvodine izdaja taka potrdila ob
čina. 

P r i p o m b a : Dokumenti pod 5.), 6.) in 7.) ve
ljajo samo, če so spisani letos. 

8.) Kandidatom siromašnega stanja izda občina 
0 tem potrdilo, ki ga prilože prošnji, in s tem so 
oproščeni vseli taks. 

9.) Svojeročno morajo spisati prošnjo, oprem
ljeno s kolkom za 5 Din; poleg izražene želje, da bi 
radi vstopili v to šolo, morajo izjaviti v njej, da 
pristajajo na vse pogoje, predpisane z uredbo o pod
častniških šolah. Prošnji morajo priložiti vse po
trebne dokumente. 

Kandidati iz Zagreba naj vlože tako spisane 
prošnje z vsemi dokumenti vred neposredno v tej 
šoli, kandidati izven Zagreba pa naj pošljejo ali iz-
roče prošnje osebno komandantu vojaškega okrožja, 
v čigar okolišu žive, ki jih pošlje šoli ali zve ra njih, 
kdo je konkuriral, da izda objave za brezplačno 
vožnjo po železnici aH z ladjo, do katere imajo 
kandidati pravico. 

B. Kandidati iz vojske: 
1.) Dovršiti so morali rekrutno šolo. 
2.) Komanda jih mora priporočati kot dobre vo

jake. 
3.) Biti ne smejo v sodni preiskavi ali sodno 

obsojeni. 
4.) Biti morajo dovolj pismeni. 
5.) Biti ne smejo oženjem. 
6.) Biti ne smejo starejši od 23 let. 

1 7.) Če niso dovršili 21. leta, тотајо predložiti 
očetovo (varuhovo) dovolilo, predpisano s točko 6.) 
pogojev za kandidate iz civilnega prebivalstva. 

Kandidat iz vojske naj se javi za natečaj na 
raport svojemu starejšini, da ga zasliši. Iz te za-
slišbe morajo biti razvidni vsi podatki iz točke 9.) 
pogojev za kandidate iz civilnega prebivalstva. Tej 
zaslišbi ee priloži izpisek iz glavnega seznamka 
(spremnice) in vse skupaj se izroči po pristojni poti 
komandantu polka, da ga pošlje naravnost šoli. V 
spremnem dopisu je treba izreči mnenje o prijavlje
nem kandidatu. _ , 

Prijave za natečaj se sprejemajo od današnjega 
dne do dne 1. m a j a 1 9 2 8. 

Prijave in dokumenti, ki ne ustrezajo pogojem, 
se vrnejo po isti poti, da se izreče prosilcu, ter se 
ne vzamejo več v poštev. 

Vsi prijavljeni kandidati, katerim se prošnje ne 
vrnejo, so uvrščeni med kandidate; potemtakem jim 
ni treba čakati na poseben poziv na prihod, ampak 
o pravem času naj se obrnejo do svojega vojaškega 
okrožja za brezplačno vozovnico, potem pa morajo 
priti osebno in se javiti komandantu šole v Zagrebu 
(Ilica br. 242) dne 1. maja 1928. ob sedmih, da se 
zdravniški pregledajo. 

Vsi kandidati, ki se spoznajo pri zdravniškem 
pregledu za sposobne, morajo opravljati sprejemni 
izpit iz čitanja, pisanja in osnovnega računanja (se
števanje, odštevanje, množenje in deljenje). 

Kandidati, ki se ne sprejmejo, dobe od te šole j 
brezplačno vozovnico do doma, kandidati iz vojske 
pa do svoje komande. 

Preden kandidati odidejo na natečaj, morajo ure
diti vse osebne in rodbinske stvari, ker ostanejo po 
sprejemu takoj v šoli. 

Z dnem, ko vstopijo v šolo, postanejo gojenci 
vojaki stalnega kadra. Kot taki prisežejo zvestobo 
kralju in domovini ter so podrejeni vsem vojaškim 
zakonom, prav tako pa tudi vsem šolskim predpisom. 

Po uspešno dovršenem šolanju se porazdele go
jenci kot aktivni podnaredniki v čete, kjer služijo 
nadalje za napredovanje. 

Po zakonu o ustroju vojske so določene za. pod
častnike jako dobre denarne nagrade — plače, tako 
da morejo imeti naredniki plače 10.980 Din na leto 
in draginjsko doklado poleg stanovanja, hrane in 
obleke. Oženjeni podčastniki imajo poleg plače redno 
stanarino, draginjsko doklado zase in za rodbino, 
drva in brezplačno zdravljenje zase in za rodbino. 

Prav tako imajo tudi vsi podčastniki pravieo do 
pokojnine, ki more biti prav tolika, kolikršna je njih 
plača v aktivni službi. 

Zakon daje vsakemu dobremu, vrlemu in izobra
ženemu podčastniku pravico, postati častnik ia na
predovati v častniških činili do polkovniSkega čina. 

Iz pisarne komande IV. pehotne podčastniške šole 
«Kraljice Marije» v Zagrebu, 

dne 1. februarja 1928.; št. 885. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Ne H 34/28—3. 

Prvi edikt. 
Na podstavi člena 49. zakona z dne 30. novem

bra 1925. o proračunskih dvanajstinah za mesece de
cembra 1925., januar, februar in marec 1926., «Služ
bene Novine» z dne 1. decembra 1925., št. 276/LXK1, 
Uradni list z dne 23. decembra 1925., št. 380/113, in 
uredbe ministrstva pravde z dne 2. maja 1927., 
št. 5503/26, «Službene Novine» z dne 12. maja 1927., 
št. 126/XXVT1, Uradni list z dne 21. maja 192Г7.,-
št. 232/56; se določa dan 

;. a p r i l a 19 2«., 
ko naj se začne ravnati z osnutkom nove zemljiške 
knjige za davčno občino Bakovce v sodnem okraju 
Murski Soboti tako kakor z novo zemljiško knjigo; 
obenem se uvaja postopanje po zakonu z dne 25. ju
lija 1871., št. 96 drž. zak., da se knjiga popravi Od 
tega dne je samo z vpisom v novo zemljiško knjigo 
moči nove lastninske zastavne in druge zemljiško
knjižne pravice na nepremičnine, vpisane v «em-
Ijiško knjigo, pridobivati, utesnjevati, prenašati na 
druge ali razveljavljati 

Pozivajo se, naj priglase svoje zahteve 
n a j k e s n e j e d o v š t e t e g a d n e 1. j u l i j a 

1929. : 
a) vei oni, ki zahtevajo na podetavi pravice, pri

dobljene pred začetnim dnem nove zemljiške knjige, 
da bi se v njej izpremenili vpiei, ki se tičejo laetnin-
skih ali posestnih razmer, bodisi da se izvede ta \г-
prememba z odpisom, pripisom ali prepisom, bodisi 
da se popravi oznamenilo nepremičnin ali sestava 
zemljiškoknjižnih teles ali kakorkoli drugače; 

b) vsi oni, ki so si pridobili že pred začetnim 
dnem nove zemljiške knjige do nepremičnin, v njej 
vpisanih, ali do njih delov zastavne služnostne ali 
drugo pravice, sposobne za knjižni vpis, če bi bilo 
treba te pravice tako vpisati, kakor da spadajo k 
starim bremenom, in če niso bile v novo zemljiško 
knjigo vpisane že ob njeni napravi. 

Priglasitvene dolžnosti v ničemer ne izpreminja 
to, da je pravica, ki jo je treba priglasiti, očitna iz 
javne knjige, ki se jemlje iz rabe, ali iz sodne re
šitve, ali da teče pri sodižču prošnja strank, ki se 
tiče te pravice. 

Kdor zamudi zgoraj navedeni rok, izgubi pravico, 
uveljavljati zahtevo, ki bi jo bilo treba priglasiti 
proti tistim, ki si pridobe zemljiškoknjižne pravice v * 
dobri veri na podstavi onih vpisov, ki' so že • novi 
zemljiški knjigi in se ne izpodbijajo. 

Če se ediktni rok zamudi, postavitev v prejSnji 
stan ni dopustna, tudi se omenjeni rok posameznim 
strankam ne sme podaljšati. 

Priglasitve je treba podati okrajnemu sodišču v 
Murski Soboti; pri istem okrajnem sodišču je nova 
zemljiška knjiga vsakomur na vpogled. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, oddelek II., 
dne 7. marca Î928. 

S 5/28—2. 625 
Konkurzni oklic 

Razglasitev konkurza o imovini Pongracija R o -
b i n a , mesarja v Farni vasi pri Prevaljah. 

Konkurzni komisar: dr. Blaž Reichman, okrajni 
sodnik in predstojnik okrajnega sodišča na Pre
valjah. 

Upravnik mase: Dušan Senear, notar na Pre
valjah. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču na Pre
valjah dne 24. m a r c a 1 9 2 8 . ob desetih. Oglasit-
veni rok do dne 5. m a j a 1 9 2 8. Ugotovitveni na
rok pri Imenovanom sodišču dne 19. m a j a 1 9 2 8. 
ob desetih. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
oddelek HL, 

dne 16. marca 1928. 
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Javna prodaja. 
Po členu 311. trgovinskemu zakona se bo pro

dajalo dne 3 0. m a r c a 1 9 2 8 . ob'.desetih v pro
storih Prve hrvatske štedionice v Mariboru na za
htevo Centralne banke za trgovino, obrt in indu
strijo, d. d. v Zagrebu, podružnice v Mariboru, en 
bloc 1900 delnic Lesne eksportne in industrijske 
<i. d. v Mariboru v nominalni vrednosti po 1000 Din. 

Izklicna cena znaša 1 Din za delnico. 
V M a r i b o r u , dne 20. marca 1928. 

Dr. Ivo Šorli s. r.. notar kot sodni komisar. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 

8 2 . 
Direktni blagovni promet med postajami 
grških državnih železnic na eni strani in 
postajami državnih železnic kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na drugi 
strani čez obmejno postajo v Gjevgjeliji.* 

I. Obče réglementante odredbe. 
Blago, žive živali, vozila in. mrliči se prevažajo 

od dne 10. marca 1928. s prekartiravanjem na pod
stavi mednarodno bernsko konvencijo (m. k.) za pre
voz blaga z dno 14. oktobra 1890. z vsemi' njenimi iz-
premombami in dodatki kakor tudi z enotnimi dodata 
nimj odredbami vred, kolikor niso določeni v nasled
njih točkah odstopki. 

И. Posebne rejjlementarne odredbe. 

1. Predmeti, izključeni od prevoza (člen 3. m. k.). 
Zlato in srebro v palicah, platina, kovani denar, 

bamkovci, vrednostni papirji, dragi kameni, biseri in 
nakit. 

2. Obveznost železnice, vršiti prevoz (člen 5. m. k.). 
DopuSčeni so spremljevalci železniških prevoznih 

sredstev na lastnih kolesih, kakor n. pr. lokomotiv, 
zalogovnikov (tenderjev) itd. V njih dolžnost spada 
mazanje. Če pri teh pošiljkah ni spremljevalcev, 
vrši mazanje železnica ob pošiljateljovih stroških in 
na njegovo odgovornost. 

3. Vsebina tovornega lista (člen 6. in. k.). 
a) Blago se sprejema na pošiljateljevo zahtevo 

kot pospešeno brzovozuo blago po odredbah lokal
nih tarif. Omejitev takega prevoza na del prevoznega 
pota ni dopustna. 

b) Provod tovrnega lista po 2. odstavku (3) iz-
vjšitvenih odredb k čleim 6. m. k. mora biti' izključ
no v francoskem jeziku. 

c) Ce je prodajna, postaja pogrošno sprejela to
vorni list brez prevoda, mora prodajna obmejna, po
staja sestaviti ta prevod. V tem primeru se smatra, 
da jo je pošiljatelj pooblastil, in ni odgovorna za 
točnost prevoda. ] 

4. Vkladanje blaga (člen 9. m. k.). j 
Kosovno blago, namenjeno na postaje kraljevine I 

Srbov, Hrvatov in Slovencev, mora biti opremljeno \ 
z listkom, na katerem sta označena poleg prodajne 
in namembne postaje tudi prejemnikovo ime in nje
gov naslov. 

Starejše napise ali etikete mora pošiljatelj uni
titi ali pa jih odstraniti. 

5. Carinski, davčni in policijski predpisi 
(člen 10. m. k.). 

Ce tovornemu listu niso priloženi potrebni 
spremni listi zato, ker so hranijo na obmejni postaji, 
so mora v tovornem listu točno označiti postaja, 
k j or so shranjeni. 

6. Osnova za izračunavanje voznine (člen 11. m. k.). 
a) Voznina in druge 'pristojbine se izračunavajo 

za prevozni pot,.ki ga je predpisal pošiljatelj, po ve
ljavnih tarifah (lokalnih ali zveznih), če je izpolnil 
vse pogoje za njih uporabo. 

b) Pristojbina zadesinfekcijo so pobira po tarifi 
postranskih pristojbin one železnice, Id vrši des-
infokcijo. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 9. marca 1928., št. 55/XV. 
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7. Plačevanje voznine (člen 12. m. k.). 
aj Delno frankiranje je dopuščeno samo do meje 

(obmejne postajo). 
b) Pošiljatelj mora naknadno plačati man jok voz

nine, če deponirana vsota, no zadošča (glej enotno 
dodatno odredbo 2). 

c) P.reračnnjevalni tečaj določji ona uprava, ki 
preračunava. 

8. Povzetja in predjemi (člen 13. ni. k.). 
a.) Povzetja in predjemi se morajo označiti v va

luti prodajno države. Preračunjevalni tečaj določa 
uprava, ki preračunava. 

b) Pristojbino za povzetje, določeno s tarifo, 
plača pošiljatelj, če se je povzetje opustilo na nje
govo zahtevo. 

9. Dostavni roki (člen 14. m. k.). 
Kot' dostavni roki veljajo roki mednarodne» kon

vencije, podaljšani za dopolnilne roke. ki so jih 
odobrile države, udeležene pri prevozu. 

10. Pošiljateljeve naknadne naredbe (člen 15. m. k.). 
a) Železnica ima pravico, na pošiljateljevo od

govornost in ob njegovih stroških raztovoriti blago 
in ga deponirati v svojih skladiščih ali pa ga pre
dati javnim skla-dišČem, če znaša, zaradi pošiljatelje
ve naknadne naredbo zamuda v prevozu ali v ,ao-
stavnih rokih brez krivdo železnice nad 24 ur. 

b) Predajna postaja mora naknadno poslati na
redbo oni postaji, ki naj postopa po njej, po pošti 
s priporočenim pismom, in sicer vselej, torej tudi, 
če se jo priobčila ta narodba najprej brzojavno. 
Poštnino plača pošiljatelj. 

c) Če pošiljatelj odredi, da se izdaj pošiljka na 
vmesni postaji, se izračuni voznina do te postaje po 
oni tarifi, ki velja med prodajno in to vmesno po
stajo. 

Če pošiljatelj odredi, da so pošiljka vrni na 
prodajno postajo, se izračuni voznina: 

1.) do postaje, kjer je bila pošiljka ustavljena!, 
po tarifi, ki velja med to postajo in predajno. po
stajo; 

2.) od postaje, kjer je bila pošiljka, ustavljena, 
do prodajno postaje po tarifi, ki velja, za to progo. 

Če odredi pošiljatelj nadaljnji prevoz do druge 
postaje, se izračuni voznina: 

•1.) do postaje, kjer je bila pošiljka ustavljena, 
pa tarifi, ki velja mod to postajo 'm prodajno po
stajo; 

2.) od vmesne postaje, kjer je bila pošiljka ustav
ljena, do nove namembne postaje po tarifah, ki ver 
Ijajo med tema dvema postajama. 

11. Zavarovanje dostavnega roka (člen 38. m. k.). 
•d) Vsota zavarovanja dostavnega roka se mora. 

označiti v vaiuti prodajne države. 
b) Pristojbina za zavarovanje dostavnega roka 

se izračuni po dejanski razdalji, ki se jemlje za osno
vo izračunu voznine na poedinih prpgah, posebe za 
vsako progo. 

Taksa za zavarovanje dostavnega roka znaša 
%."/oo deklariranega zneska za vsakih začetih 10 km, 
t. j . 25 par za vsakih 1000 dinarjev deklariranega, 
zneska in za vsakih začetih 10 km. 

III. Odredbe o privatnih vozovih. 
j 1. Za privatne vozove se smatrajo oni vozovi, ki 
! so uvrščeni v vozovje železniške uprave, ki pa -so 
'•• lastnina uvrstiteljeva ali ki jih je najel uvrstitelj od 
; tretje osebe ali od železnice" za daljši čas zgolj «a 
j svojo uporabo. Taki vozovi so: 

a) kotelni vozovi (vozovi s cisternami, rezervoarji, 
sodi, baseni, lonci in vozovi s tanki); 

b) drugi vozovi, nalašč prirejeni za prevažanje 
izvestnega blaga. 

2. Na privatnem vozu je treba ozn am en ovati: 
znak lastnine železnice, v katere vozovje je uvr
ščen, serijo (vrsto), če je to železnica predpisala, 
številko in za njo znak \v\, uvrstiteljevo firmo, do
micilno postajo in blago, ki se" sme natovarjati. 

3. Privatni vozovi so smejo natovarjati samo z 
onim blagom, za katero so po oznamenilu na vozovih 
namenjeni. Privatnih voz ni dopustno uporabljati za 
prevoz drugega blaga, razen onega, ki je navedeno 
v točki 12. 

4. Prazni privatni vozovi se morajo predajati v 
prevoz z mednarodnimi tovornimi listi. 

5. Pravico, razpolagati s privatnim vozom proti 
železnici, ima izključno uvrstitelj. (Toda glej točki 
6. in 7.) 

Uvrstitelj razpolaga s praznim privatnim vozom 
po tovornem listu, ki ga mora podpisati kot po

šiljatelj ter poslati oni postaji, ki naj izvrši njegovo 
uaredbo. 

C. Vsaka tretja oseba, ki hoče predati v prevoz 
prazen ali natovorjen privatni voz, mora predati pro
dajni postaji s tovornim listom vred pismeno izjavo 
uvrstiteljevo, da se strinja z izvršitvijo transporta, 
označenega v tovornem listu. 

Te izjave ni treba, če preda na namembni postaji 
prejemnik v prevoz natovorjen voz, ki ga je poslal 
uvrstitelj praznega zaradi natovoritve. 

Dokler se vrši ta transport, nima uvrstitelj pra
vice, razpolagati z vozom. Pošiljatelj ima pravico 
do vseh naredb, določenih v členu 15. m. k., kolikor 
so dopuščene po tej tarifi. 

7. Prejemnik pošiljke, ki je prispela v privatnem 
vozu, sme razpolagati s tem vozom samo, če so iz
polnjeni pogoji točke 6., prvega odstavka. 

8. Železnica ima pravico, vrniti privatni voz, ki 
je prispel natovorjen, po izpraznitvi domicilni po
staji, če ni odredil uvrstitelj drugače. V tem primeru 
odpošlje železnica privatni voz s tovornim listom y 
uvrstiteljevem imenu in ob njegovih stroških po ta
rifnih odredbah udeleženih železnic. 

Prav to velja za privatni voz, ki je prispel pra
zen zaradi natovoritve, pa ga prejemnik ne preda 
uatovorjenega v prevoz v 8 dneh od njegovega pri
hoda; to pa ne velja, če je odredu uvrstitelj drugače 
pred potekom tega roka. 

Če uvrstitelj v 8 dneh ne razpolaga po tovornem 
listu s privatnim vozom, ki ga je dala železnica na 
razpolago'po popravilu, izvršenem v železniški delav
nici, ima železnica pravido, poslati po tem roku pri
vatni voz na domicilno postajo v uvrstiteljevem 
imenu in ob njegovih stroških. 

Te odredbe se ne uporabljajo na privatne vozove, 
ki so na privatnih tirih. 

9. Za škodo, nastalo zr'og tega, ker se je po
daljšal dostavni rok ob prevozu praznih privatnih 
voz, jamči železnica izključno po odredbah cle-
aov 40., (1), (2), in 41. m. k. 

Ce se pri natovorjenem privatnem vozu podaljša 
dostavni rok, železnica ne jamči za njegov zakesneli 
Dovratek. 

10. Za izgubo ali poškodbo privatnega voza ali 
za izgubo njegovih delov jamči železnica samo po 
pogodbi o uvrstitvi voza, sklenjeni med uvrstiteljem 
in železnico. 

Roki členov 33. in 36. m. k. se ne uporabljajo na 
privatne vozove. 

Odškodnino sme zahtevati samo uvrstitelj vozu, 
j in sicer samo pri domicilni železnici. 
j Železnica ne prevzema, če postane ureditev pri-
j vatnega voza nerabna, nobene odgovornosti ne za 
I izgubo ne za man jek ali poškodbo blaga, ki- je na-
: stala zaradi nesposobnosti vozovnih ureditev. 
J 11. Če se prevoz privatnega voza prekine zaradi 
i poprave ali pregleda, teče dostavni rok v tem času 
i samo, ako je krivda železnice dokazana. 
j Ce se mora pošiljka pretovoriti, mora dati po
šiljatelj po predhodnem obvestilu potrebne naredbe. 

Če pošiljatelj no da potrebnih naredb ali če preti 
nevarnost, je železnica upravičena, brez formalnosti 
izvršiti pretovoritev ob njegovih stroških in na nje
govo nevarnost. 

12. V privatnih vozovih se smejo samo prevažati: 
a) V privatnih kotelnih vozovih. 
Katero blago se sme prevažati v privatnih 

kotelnih vozovih, odrejajo predpisi prodajne želez
nice. 

b) V ostalih privatnih vozovih: 
vino, 
sadje, presno, 
kisline, če je dopuščen njih prevoz-v kotelnih 

vozovih, 
klobase, tudi prekajene, 
konji in mule, 
sirovo maslo, margarin, rastlinska, mast, umetna 

jedilna mast, 
meso, presno in presne zaklane živali, 
rudninska voda, tudi umetna, nadalje pitna slana 

voda, 
pohištvo, 
perutnina, živa, . 
pivo in rabljeni prazni sodi za pivo, 
zelenjava, presna, 
ribe in voda za njih prevoz, 
sir, 
steklo in stekleno blago, 
sladne tropine, vlažne, 
špirit in sprit (alkohol) v steklenicah, popolnoma 

grenak. 
-13. Zavarovanje dostavnega rofca ni dopuščeno 

pri pošiljkah praznih privatnih voz. 

S.i.Yi.'L^c.i*-:--. • .î w-iäiaaeÄi &*B&-'.,,' 
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14. Prazni privatni vozovi se ne smejo obreme-
njati s povzetji. Vendar pa ima železnica pravico, 
obremenjati pošiljke praznih privatnih voz z izdatki 
v gotovini kot povzetjem. 

15. Prazni privatni vozovi ^ e prevažajo po od
redbah tarif, ki se uporabljajo (lokaJnih ali zveznih), v 

16. Posluževati posebne priprave v privatnih vo
zovih (hladilne priprave, vodne posode, strojne pri
prave itd.) je dolžan pošiljatelj ali prejemnik. 

17. Drugače pa veljajo odredbe oddelkov I. in II. 
te naredbe. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beograda, 
dne 21. februarja 1928.; G. D. br. 6860/28. 

Št. '278/Ш—28. 579 3 — 2 

Razglas. 

Direkcija državnih železnic v Ljubljani odda na 
podstavi členov 86. do 98. zakona o državnem ra
čunovodstvu z dne 6. marca 1921. in njegovih izpre-
memb in dopolnitev odvoz smeti, blata i. dr. kakor 
tudi dovoz kamenja, pohištva i. dr. pri progovni sek
ciji v Ljubljani, glavna proga, za dobo od dne 
20. aprila 1928. do dne 31. marca 1929. 

Ponudbe naj se podado, vpoštevaje splošne po
goje, ki so interesentom na razpolago pri grad
benem oddelku podpisane direkcije v odseku za 
vzdrževanje proge, za dvovprežni voz z voznikom 
za dan ob osemurnem delavniku do dne 1 5. a p r i -
la 19 2 8. do 10. ure. 

Ponudba mora biti opremljena s kolkom za 5 Din 
ter se mora vročiti v zapečatenem ovitku z napi
som: «Ponudba za oddajo voženj ponudnika N. N.» 
ekspeditu direkcije državnih železnic v Ljubljani. 

Ponudba mora navajati vse pogoje, ki jih zahteva 
železniška uprava, in klavzulo, s katero se podjet
nik izrecno odpoveduje pravici, zahtevati med de
lom povišek ponujene enotne cene, in pristaja na 
to, da se mu odtegnejo od vsote zaslužka vse zako
nite pristojbine in takse. Pogoji so na razpolago pri 
odseku Ш/2-а direkcije za 10 Din. 

Ponudnik, ki se mu odda prevoz materiala, mora 
položiti predpisano kavcijo v znesku 5000 Din vi 

188 Letnik X. 

Prestopke te prepovedi bom kaznoval kar naj-1 zapečatenem ovitku z označbo: «Ponudba za zgrad 
strože po § 11. cesarske naredbe z dne 20. aprila 
1854., drž. zak. št. 96, z globo do 1000 Din ali z 
zaporom do 14 dni. 

V L j u b l j a n i , dne 2. marca 1928. 

freski poglavar za Ljubljansko okolico: 
dr. Ferjančič s. r. 

Razne objave. 
Št. 48/28. 572 3—3 

bo železnobetonskih mostov čez Gradaščico na Viču 
pri Ljubljani» najkesneje do dno 3 1 . m a r c a 
"19 2 8. do 12. ure v roke predsedniku podpisane 
komisije, Andreju Knezu, Turjaški trg št. 3/1 (glavni 
odbor za obdelovanje ljubljanskega barja v Ljub-

• | a n^' Gradbena komisija 
za regulacijo Gradaščice in Glinsčice v Ljubljani, 

dne 20. marca 1928. 
Predsednik: Tajnik: 

Andrej Knez s. r. dr. Spiller-Миуа r. 

635 

Razglas o licitaciji. 
Po odloku gospoda velikega župana mariborske 

oblasti z dne 5. marca 1928., H. br. 260/2, razpisuje 
Vodna zadruga v Dolnji Lendavi na podstavi čle
nov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu z 
dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb in dopol
nitev v «Službenih Novinah» št. 148 z dne 7. julija 
1922., kakor tudi pravilnika z dne 18. novembra 
1921. in njegovih izprememb in dopolnitev z dne 
22. maja 1922. j a v n o u s t n o o f e r t n o l i c i 
t a c i j o s skrajšanim rokom po členu 89. navede
nega zakona: 

a) za izkop Črnega potoka od km 5-560 do km 
7-100 in za napravo obojestranskih nasipov ondi v 
občini Mali Polani, ob nastopnih bistvenih pogojih: 
izkop bo znašal okoli 5000 m° zemlje in gramoza in 
stroški so proračunjeni največ na 50.000 Din; 

b) za napravo enostranskega nasipa in treh be
tonskih propustov ob Muri na Benici v občini Pete-
šovcih od km 0 do km 0-990 ob nastopnih bistvenih 633 
pogojih: izkop bo znašal okoli 3170 m8 zemlje in gra
moza in stroški z napravo pTopustov vred so pro
računjeni največ na 30.000 Din. 

Licitacija se bo vršila dne 2 5. m a r c a 1 9 2 8. 
ob 9. uri v zadružnih prostorih v Dolnji Lendavi 
h. št. 51. 

Licitacije se sme udeležiti kot ponudnik vsak naš 
državljan, ki položi najkosneje do pol devetih na dan 
licitacije pri blagajniku Vodne zadruge (Dolnje Len-

Vabilo na občni zbor, 
ki ga bo imela 

Hrani ln ica in posoj i ln ica 
v Središču o b Dravi, 

rejjistrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
v nedeljo dne 1. a p r i l a 1 9 2 8 . ob trinajetih (ob 

eni popoldne) v zadružni pisarni s tem 
s p o r e d o m : 

1.) Poročilo načemištva. 
2.) Revizijsko poročilo Zadružne zveze. 
3.) Poročilo nadzorništva. 
4.) Odobritev računskega zaključka za leto 1927; 
5.) Volitev dveh članov načelništva. 
6.) Volitev nadzornižtva. 
7.) Slučajnosti. 
V S r e d i š č u o b D r a v i, dno 19. marca 1У28. 

NaČemiStvo. 

Doložiti nrearjisano Kavcijo v ZUCSKU ywu иш - J- r-- o « . . . . , „N 

gajm direkcije državnih železnic v Ljubljani j , > fc ^ ^ ^ a ] . đ r u . 
Natančnejši podatki se đob.va,o pri gn^benem, * • & ^ a ] . y l o ž n i k n j i . 

oddelku podpisane direkcije v odseku za vzdrže
vanje proge. 

Direkcija državnih železnic v Ljubljani, 
dne 8. marca 1928. 

K št. 1092/28. 5 7 8 3—2 

Razpis. 
Agrarna direkcija v Ljubljani razpisuje zase ka

kor tudi za okrožni agrarni urad v Ljubljani pis
meno ofertno licitacijo potrebnih uradnih prostorov. 

Pogoji: Oba urada potrebujeta skupno najmanj na 10% izlicitirane vsote 
10 prostorov v povprečni izmeri po 20 m2. Potrebna pojasnila in pogoje dobivajo interesenti 

gačnib papirjih s pupilarno varnostjo ali vložni knji
žici katerekoli jugoslovanske hranilnice, ter se o tom 
izkaže komisiji pred začetkom dražbe. 

Nadalje se morajo dražitelji izkazati s potrdilom 
davčnega urada, da so plačali vse davke, in dati 626 
pismeno izjavo, da so jim licitacijski pogoji znani in 
da pristajajo, dražiti po njih. 

Ponudniki morajo ostati v besedi, dokler ponud
be enega izmed njih dokončno ne sprejme kom
petentno oblastvo. 

Komur ostanejo dela, mora zgoraj navedeno jam
čevino takoj po obvestilu o sprejeti ponudbi zvišati 

Vabilo na redni občni zbor, 
ki ga bo imeJa 

Celjska posojilnica, d. d. v Celju, 
dne 4. a p r i l a 1 9 2 8 . ob osemnajstih (ob 6. uri 

zvečer) v svoji sejni dvorani. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta o poslovanju v letu 

1927. in predložitev bilance. 
2.) Poročilo revizijskega odbora. 
S.) Sklepanje o predloženi bilanci za leto 1927.. 
4.) Sklepanje o razdelitvi čistega dobička po do

ločbi S 24. družbenih pravil.' 
° Upravni svet. 

Prostori so lahko ločeni in ni treba, da bi bili v 
isti stavbi; vendar pa mora biti 6 3ob, odnosno mo
rajo biti 4 sobe skupaj. • 

Prostori morajo biti suhi, zračni, svetli in oskrb
ljeni s pečmi in električno razsvetljavo. 

Višina najemnine naj se navede v pismeni po
nudbi; odpovedni rok je trimesečen. 

Pravilno kolkovane in zaprte ponudbe naj se 
vloZe do dne 18. a p r i l a 1 9 2 8 . ob enajstih pri 
agrarni direkciji v Ljubljani, Gosposka ulica št, 15, 
kjer so bodo takoj nato odprle. 

Agrarna direkcija v Ljubljani, 
dne 12. marca 1928. 

3 t 3276. ~ . 565 3—3 

Razglas. 
Na podstavi § 2. kranjskega vodopravnega za

kona z dne 15. maja 1872., dež. zak. št. 16, prepove
dujem vsako nadaljnjo pridobivanje milke, peska in 
"Tamoza ob mostovnih kompleksih na Savi od Tacna 
do Sv. Jakoba, in sicer pri tacenskem mostu na 
kompleksu do konca Tacna, pri črnuških mostovih 
od izliva Gameljščice do 300 m pod železniškim mo
stom in pri Sv. Jakobu do 1200 m nad mostom, t. j . 
vštric do sredine Obrij. Na oetali savski progi med 
Tacnom in Sv. Jakobom je do preklica dovoljeno, 
pridobivati milko, pesek in gramoz. 

Prepovedani okoliši 80 označeni s tablicami na 
vidnem mestu. 

v prostorih Vodne zadruge v dneh 19., 22. in 24. mar-
ca 1928. med dopoldanskimi uradnimi urami kakor 
tudi na dan dražbe pred njenim začetkom. 

Vodna zadruga v Dolnji Lendavi, 
dne 9. marca 1928. 

Št. 38/28. 627 

Vabilo na izredni občni zbor 

pokojninskega zavoda za nameščence 
v Ljubljani, 

ki se bo vršil dne 16. a p r i l a 1 9 2 8 . ob 9. uri 
(dopoldne) v Ljubljani v sejni dvorani mestnega 

magistrata. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo predsednikovo. 
2.) Razprava, o načrtu zakona o pokojninskem 

zavarovanju nameščencev. 
3.) Izprememba statuta: 

a) število strokovnih edinic (§ 25., točka 7., 
starega statuta in § 99. načrta zakona); 

b) izvolitev članov načolništva po proporč-
nem volilnem redu (§ 9., točki 2. in 3., 
starega statuta in § 103. načrta zakona). 

Predsednik 
pokojninskega zavoda za nameščence 

v Ljubljani: 
Vedernjak s. r. 

Razglas o pismeni ofertni licitaciji za 
gradnjo mostov čez regulirano Gradaščico 
na Viču pri Bncu in ob iz'ivu Glinsčice. 

Gradbena komisija za regulacijo Gradaščice raz- { , • 
pisuje sporazumno županstvom viške občine pis- ' Op ° m , b * ОМш zbor je sklepčen, če je navzoč-
meno ofertno licitacijo za oddajo gradnje dveh že- na od vsake skupme službodajalcev ш nameščen-
leznobetonskih mostov čez regulirano Gradaščico na cev) vsaj tretjina izvoljenih delegatov. Sklepa eo z 
Viču, in sicer enega mostu pri Bocu v trasi ceste absolutno večino oddanih veljavnih glasov Za skle-
XI. in drugega ob izlivu Glinsčice v Gradaščico v panje o spremembah statuta pa je potrebna dvo-

b
T ° m tretjmska večma navzoemh delegatov. 

Načrti s proračunom kakor tudi splošni in po-
sebni gradbeni pogoji so na vpogled med uradnimi 
urami: 621 

1.) pri glavnem odboru za obdelovanje ljub-, , . . 
Ijanskega barja v Ljubljani. Turjaški trg št. ЗД; ! Izgubil sem potrdilo o imatrikulaciji, ki mi ga 

2.) pri županstvu viške občine. je izdala juridična fakulteta univerze v Ljubljani za: 
Tam se dobivajo tudi vsa pojasnila in vsi ofertni leto 1926. na ime: Davorin Mihevc iz Tabora pri 

pripomočki proti plačilu nabavnih stroškov 50 Din. Št. Petru na Krasu. 
•,, ,,., . . i * n -u ™.™.„ Proglašam ga za neveljavno. 

Ponudbe v obliki popusta v odstotkih na prora- ^ b 
čunjenih 65.431 Din za vsak most naj se izroče v Davorin Mihevc e. r 

Objava. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. _ Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 

/ 
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Poštnina plačana v gotovini. 

29. V Ljubljani, dne 24. marca 1928. 
/i 

Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V B e b i n a : 
Iz .Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
83. Zakon o zrakoplovstvu. 
Razglasi osrednje vlade. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

b „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 63 z dno 19. marca 1928.: 
Odlok ministra za prosveto z dne 9. marca 1928.: 

Postavljen je na tehnični fakulteti univerze v Ljub
ljani za rednega pogodbenega profesorja eksperi
mentalne fizike avstrijski državljan dr. Hugon 
S i r k , docent na dunajski univerzi. 

Zapisnik o XXXIV. redni seji narodne skupščine 
z dne 2. marca 1928. 

Številka 64 z dne 20. marca 1928.: 
Ukaza Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. fe

bruarja 1928.: Po razsodbah državnega sveta z dne 
1. oktobra 1927. se razveljavljata: ukaz z dne 24. fe
bruarja 1926., s katerim je bil dr. .Dragotin L o n 
č a r postavljen za ravnatelja narodnega muzeja v 
Ljubljani s pravicami uradnika 3. skupine I. katego
rije, in икаг z dne 30. novembra 1924., s katerim 
je bil dr. Josip M a l postavljen za arhivarja pri 
rečenem muzeju. 

Odlok ministra za pošto in telegraf z dne 23. fe
bruarja 1928.: Postavljen je na prošnjo pri poštnem 
in telegrafskem uradu v Škof ji Loki za upravnika v 
3. skupini П. kategorije Gabriel M a r u š i č, poštni 
in telegrafski uradnik v isti skupini iste kategorije 
pri poštnem in telegrafskem uradu v Ljubljani 1. 

Odlok ministra za pošto in telegraf z dne 6. mar
ca 1928.: Pomaknjene so iz 3. skupine Ш. kategorije 
v 2. skupino Ш. kategorije Frančiška P u c, Marija 
F a b j a n č i č , Ana N a g o d e , Ana U r š i č in 
Ljudmila J a n б i g a j , Tačunovodkinje pri ljubljan
ski podružnici poštne hranilnice. 

Odlok ministra za pošto in telegraf z dne 10. fe
bruarja 1928.: Pomaknjene: so: iz 3. skupine П. kate
gorije' v 2. skupino П. kategorije Pavla K a v č i č 
in Josipina Z a v r t a n i k , pisarici pri direkciji 
pošte in telegrafa v Ljubljani; iz 2. skupine Ш. ka
tegorije v 1. skupino Ш. kategorije Minka P r i -
s t a v e c , pisarica pri Ш. terenski telegrafsko-tele-
fonski tehnični sekciji v Ljubljani. — Nadalje J e 
pomaknjen iz 3. skupine Ш. kategorije v 2. skupino 
Ш. kategorije Stanislav V e n c e l , sprevodnik pri 
poštnem in telegrafskem uradu v Mariboru 2. 

Zapisnik o XXXV. redni seji narodne skupščine 
z dne 3. marca 1928. 

k i se glasi: 

Zakon 
o zrakoplovstvu,* 

P P V Ì d e l . 

I. p o g l a v j e . 

O zrakoplovih. 

Obče odredbe. 

Zrakoplovi so: C l e n L 

a) aeroplani, hidroplani, helikopterji itd.; 
b) prosti in privezani baloni, zmaji; in 
c) zračne ladje (dirigeables). 

Ölen 2. 

Vsi zrakoplovi se dele na državne, samoupravne 
in privatne. 

Za državne zrakoplove se smatrajo: 
a) vojaški zrakoplovi, to so zrakoplovi, ki jim 

poveljujejo vojaške osebe po službeni dolžnosti; 
b) zrakoplovi v službi države, in sicer za poštno, 

carinsko, zdravstveno, policijsko in drugo službo; 

2.) kategorija zrakoplova in njegovo domicilno 
pristanišče; 

3.) ime ali številka zrakoplova. 
Vpis v register ima za zrakoplov veljavo urad

nega potrdila njegovih znakov (člen 7.). 
Matični register je javna knjiga in iz nje dobi 

lahko vsakdo uradno potrjen izpisek, če položi pred
pisano takso. Ta izpisek velja za javno listino po 
zakonu o civilnem sodnem postopanju. 

Člen 5. 
Vpisovati ni treba v matični register zrako

plovov, ki so in ostanejo še v lasti svojih gradite
ljev. Ti smejo vršiti z njimi poizkusne lete na raz
dalji 10 km od odhodnega zrakoplovnoga pristanišča. 

O dnevu prvega poizkusnega léta mora biti ob
veščena zrakoplovna direkcija 48 ur prej s priporo
čenim pismom; v treh mesecih od tega dne pa se 
mora dotični aparat vpisati, če je uporaben. 

Člen 6. 
V matični register zrakoplovne direkcije: smejo 

biti vpisani in s tem dobiti državljanstvo kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev samo oni zrakoplovi, 

c) zrakoplovi, ki so prepuščeni kot lastnina | k i p 0 v s e m izpolnjujejo pogoje, določene z med-
države v čuvanje in voditev poedincem ali privatnim 
napravam; 

č) zrakoplovi, ki niso državna lastnina, toda so 
dejanski v dTžavni — vojaški ali civilni — upravi, 
prav tako pa tudi oni, ki opravljajo službo na račun 
dîzave in ki so jih proglasili pristojni državni organi 
za državne, v času, dokler opravljajo to službo; 

d) zrakoplovi privatnih podjetij, ki opravljajo 
državno poštno službo, samo v času, dokler oprav
ljajo to službo. 

Za samoupravne zrakoplove se smatrajo: 

narodno konvencijo za zrakoplovstvo s poznejšimi 
dopolnitvami in izpremembami, če pripadajo iz
ključno: 

a) kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev; 
b) samoupravnim telesom kraljevine Srbov, Hr

vatov in Slovencev; 
c) državljanom kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev; ali 
č) delniškim ali trgovskim družbam ali združ

bam, ki imajo glavni sedež (centralo) v kraljevini 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, ako so predsednik in 

zrakoplovi v lasti ali v uporabi samoupravnih ; najmanj dve tretjini članov njih upravnega odbora 

Zakoni in kraljevske uredbe, 

83. 
Mi 

A l e k s a n d e r I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva-
tov in Slovencev v XIV. redni seji, ki jo je imela 
dne 16. decembra 1927. v Beogradu, in da smo Mi 

potrdili in potrjujemo 

teles kakor tudi oni, ki so lastnina samoupravnih 
teles, a so prepuščeni v čuvanje ali uporabljanje po
edincem ali privatnim napravam. 

Vsi ostali zrakoplovi se smatrajo za privatne. 
V mednarodnem pogledu se smatrajo po zakonu 

z dne 6. decembra 1926. o konvenciji, s katero se 
ureja zrakoplovstvo, in o amendementih členov 5. 
in 34. te konvencije v mednarodnih vprašanjih za 
privatne tudi vsi samoupravni in državni zrakoplovi 
razen vojaških, carinskih in policijskih. 

Imatrikuliranje. 

Člen 3. 
Vsak nevojaški zrakoplov mora biti vpisan (ima-

trikuliran) v matični register, ki ga vodi zrakoplov
na direkcija ministrstva za promet. Vsakemu vpisa
nemu zrakoplovu se izda posebno potrdilo o vpisu 
(imatrikulaciji). 

Kako jo voditi matični register in izdajati po
trdila o vpisu, se predpiše v pravilniku za zračni 
promet (člen 115.). 

Člen 4. 

V matični register se vpisuje to-le: 
1.) ime in prebivališče (domicil) lastnika zrako

plova; 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 3. marca 1928., št. бО/ХШ. 

in nadzorstvenega odbora državljani kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev. 

ölen 7. 
Vsak zrakoplov, vpisan v matični register kralje

vine Srbov, Hrvatov in Slovencev, mora nositi vidne 
znake državljanstva, predpisane z mednarodno kon
vencijo za zrakoplovstvo. 

Ob vpisu v register dobi vsak zrakoplov kot 
svoje oznamenilo ime ali številko in kategorijo, ka
teri pripada; nositi jih mora poleg znakov držav
ljanstva. 

Člen 8.. 
Zrakoplov, ki je že vpisan v. tuji državi, se sme 

vpisati v matični register kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev samo, če se predloži uradno potrdilo, 
da se je izbrisal iz inozemskega registra. 

Za zrakoplove, ki so bili nabavljeni v inozem
stvu in prihajajo kot taki po zraku od kraja, kjer so 
bili nabavljeni, do kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, smejo izdajati diplomatski predstavniki kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v dotični tuji 
državi začasna potrdila o državljanstvu, ki veljajo 
za vstop v našo državo in ki se morajo takoj za
menjati po členu 3. tega zakona. 

Člen 9. 
Zrakoplov, vpisan v matični register kraljevine 

Srbov, Hrvatov in Slovencev, izgubi državljanstvo, 
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če se več ne izpolnjujejo pogoji, določeni v členu 6., 
ali če ga vpiše njegov lastnik v tuji državi. O tej 
izpremembi mora lastnik nemudoma obvestiti zrako
plovno direkcijo. Izguba državljanstva se vpiše v 
matični register. 

Člen 10. 
Če izpremeni zrakoplov lastnika, ostane njegov 

vpis v veljavi, ako so izpolnjeni pogoji, določeni v 
členu 6., in ako obvesti dotedanji lastnik ali njegov 
pooblaščenec ali naslednik o tej izpremembi zrako
plovno direkcijo v enem mesecu od dne, ko se je 
izvršila. V tem primeru se izda v zameno za staro 
potrdilo novo potrdilo o vpisu brez plačila novih taks. 

če se izpremeni lastnik0, a niso izpolnjeni pogoji, 
določeni v členu 6., prestane vpis zrakoplova takoj 
veljati (člen 9.). Poročilo o tej izpremembi mora 
predložiti dotedanji lastnik ali njegov pooblaščenec 
ali naslednik zrakoplovni direkciji s priporočenim 
pismom najkesneje v enem mesecu; to se vpiše v 
matični register. S tem poročilom vred se mora 
vrniti potrdilo o vpisu. 

Člen 11. 
Če postane zrakoplov trajno neporaben za na

daljnjo službo, mora biti o tem v 14 dneh s priporo
čenim pismom obveščena zrakoplovna direkcija, da 
ga izbriše iz matičnega registra. S poročilom o tem 
ee mora obenem vrniti potrdilo o vpisu. 

Člen 12. 
Če lastnik izgubi potrdilo o vpisu, se sme zahte

vati za izdajo novega potrdila jamstvo, ki se pred
piše s pravilnikom (člen 115.). 

Lastninska pravica, hipoteka, rubežen, prodaja 
in zadržba zrakoplova. 

Člen 13. 
Zrakoplov se smatra za premičnino, kolikor ni 

določeno s tem zakonom kaj drugega. 
Za lastnika zrakoplova se smatra oni, ki je vpi

san kot lastnik v matični register. Natančnejše od
redbe o tem se predpišejo v pravilniku (člen 115.). 
Izprememba lastnine, ki nastopi z lastnikovo smrtjo 
ali s sodno odločbo o izpremembi lastnine, ee mora 
vpisati v matični register. O tej izpremembi mora 
novi lastnik nemudoma obvestiti zrakoplovno direk
cijo; v tem primeru ee mu izda novo potrdilo o vpisu 
brez plačila novih taks (člen 10., prvi odstavek). 

Člen 14. 
Zrakoplov sme biti predmet prostovoljne in ekse-

kutivne hipoteke (intabulacije) in vseh zavarovanj 
na podstavi hipotekarne pravice svojega domicil-
nega pristanišča; vse to se mora vpisati v matični 
register. 

Natančnejše odredbe, kako jo vknjiževati hipo
teko, voditi intabulacijski zapisnik in kako še sicer 
postopati glede tega. se predpišejo v pravilniku 
(člen 115.). 

Člen 15. 
Za predznambo, za rubežen in javno prodajo 

zrakoplova veljajo predpisi zakonodajstva v njego
vem domicilnem pristanišču. Natančnejše odredbe 
se predpišejo v pravilniku (člen 116.). 

Pristojno državno oblastvo mora vročiti zrako
plovni direkciji prepis zapisnika o rubežni, odnosno 
vse odločbe, ki se nanašajo na lastnino, hipoteko ali 
uporabljanjo zrakoplova, da se vpišejo podatki in iz
prememba v matični register. 

Člen 16. 
Pristojna državna oblastva imajo pravico, za

držati vsak domači ali tuji zrakoplov, ki ne izpol
njuje odredb tega zakona. 

• Oblastvo, ki zadrži zrakoplov, mora izdati naj
kesneje v 24 urah od trenutka, ko ga je zadržalo, 
njegovemu voditelju obrazloženo pismeno odločbo. 

Člen 17. 
Če zadrže domač ali tuj zrakoplov državni organi 

na podstavi člena 16. tega zakona aJi na upnikovo 
zahtevo po sodni odločbi ali če spozna krajevno poli
cijsko (politično) ali občinsko oblastvo to za po
trebno zaradi škode, prizadete ob padcu ali spustu, 
se sme zrakoplovu pustiti, da nadaljuje let, ako dà 
lastnik au njegov pooblaščenec varščino za vsoto, 
ki jo določi pristojno policijsko (politično) oblastvo, 
ki pa ne sme biti večja od prizadete škode. Varščina 
se mora položiti pri, občinskem ali državnem ob
lastva, kjer ostane, dokler se spor ne reši. 

Zrakoplovi, našteti v členu 2. pod točkami a), b), 
č) in d), se smejo zadržati samo za najkrajši čas, 
kolikor ga je treba, da se izvrši ogled in sestavi 
zapisnik. Varščine niso dolžni dajati. 

Potrdila o zračni plovitvenosti, izpričevala o sposob
nosti osebja za voditev in opravila na zrakoplovih v 
zračnem prometu, dovolila za letalno službo v zrač

nem prometu. 

Člen 18. 
Vsak vpisani zrakoplov mora imeti potrdilo o 

zračni plovitvenosti (certificat de navigabilité), iz
dano po zrakoplovni direkciji, s katerim se potrjuje, 
da je dotični zrakoplov sposoben, opravljati letalno 
službo, in da izpolnjuje potrebne pogoje varnosti. 

Da dobi zrakoplov potrdilo o zračni plovitve
nosti, mora predložiti zrakoplovni direkciji na vpo
gled in v kontrolo: 

načrte o konstrukciji, 
potrdilo o točni izdelavi in 
potrdilo o kakovosti uporabljenega gradiva. 
Za zrakoplove, ki se izdelujejo v državi, se mora 

predložiti zrakoplovni direkciji izvestje o začetku 
izdelave. Zrakoplovna direkcija ima pravico in dolž
nost, sporazumno z ministrstvom za vojsko in mor-
narnico med izdelovanjem zrakoplova kontrolirati 
izdelovanje in kakovost uporabljanega gradiva. 

Zrakoplove pregledujejo periodično posebni or
gani zrakoplovne direkcije, da preizkušajo, ali so 
sposobni za letalno službo in ali izpolnjujejo pogoje 
varnosti. V kolikem roku naj se vrše ti pregledi, 
se določi s pravilnikom (člen 115.). 

Potrdilo o zračni plovitvenosti se odvzame, če 
zrakoplov ni več sposoben za letalno službo ali če 
več ne izpolnjuje pogojev varnosti. 

Člen 19. 
Zrakoplovno osebje mora imeti posebno izpriče

valo (diplomo) o sposobnosti (brevet de pilote, d'offi
cier navigateur) za voditev in opravila na zrako
plovih v zračnem prometu; dobiti ga more, če izpolni 
predpisane pogoje za dotična zvanja, ki so določeni 
v mednarodni konvenciji za zrakoplovstvo. 

Razen tega mora imeti vsak zrakoplovec, da sme 
opravljati letalno službo v zračnem prometu, dovo
lilo za letalno službo v zračnem prometu (licence 
spéciale pour le service de navigation), ki ga izda 
zrakoplovna direkcija. Pogoji za pridobitev dovolila 
so predpišejo s pravilnikom (člen 115.). 

Dovolilo se odvzame, čim dotični zrakoplovec več 
ne izpolnjuje predpisanih pogojev. 

Kdor nima dovolila za letalno službo v zračnem 
prometu, sme vršiti samo vadbene lete nad zrako-
plovnimi pristanišči. 

Zrakoplovno osebje se mora pregledati in pre
izkusiti glede zdravstvenega stanja in znanja o naj
novejših sredstvih zrakoplovstva vsakih šest mese- j 
cev, po potrebi pa tudi v krajšem času. Natančnejše 
odredbe o tem se predpišejo s pravilnikom (člen 115.). 

Člen 20. 
Za otvarjanje zrakoplovnih šol je potrebna odo

britev zrakoplovne direkcije. 
Natančnejše odredbe predpiše pravilnik (člen 

115.). 

Aparati brezžične telegrafije in telefonije. 

Člen 21. 
Zrakoplovi smejo biti opremljeni z brezžičnimi 

telegrafsko-telefon skimi aparati samo ob pogojih 
in po predpisih, ki so določeni z mednarodno kon
vencijo za zrakoplovstvo in z njenimi izpremem-
bami in dopolnitvami, ki se izdađo naknadno in ki 
jih usvoji kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Lastniki onih zrakoplovov, ki jim je priznana 
pravica, nositi take aparate, se morajo prijaviti mini
strstvu za pošto in telegraf, da dobe to dovolilo. 

Ostali zrakoplovi ne smejo nositi brez posebnega 
dovolila no radio-telegrafskih ne radio-telefonskih 
aparatov.. Vendar pa sme odrediti minister za pro
met soglasno z ministrom za vojsko in mornarnico 
in z ministrom za pošto in telegraf, da se postavijo 
tudi na teh zrakoplovih o priliki njih vpisa, toda 
preden se puste v promet, radio-telegrafski ali radio-
telefonsM aparati onih tipov, ki jih določi zrakoplov
na direkcija. O tej naredbi obvesti minister za pro
met ministrstvo za pošto in telegraf, da izda dovo
lilo za njih nošenje. 

To naredbo sme izdati minister za promet tudi 
pozneje, če se mu zdi to potrebno. 

П. p o g l a v j e . 

Zrakoplovna pristanišča. 

Člen 22. 
Za zrakoplovno pristanišče se smatra vsako me

sto na suhem in na vodi, ki je nalašč pripravljeno za 

odhod in prihod zrakoplovov in določeno, služiti v 
javni prid zračnemu prometu. 

Zrakoplovna pristanišča so: 
aerodromi, t. j . zemljišča, nalašč pripravljena za 

vzletavanje in pristajanje aeroplanov; 
zrakoplovne luke, t. j . zemljišča, nalašč priprav

ljena za vzletavanje in pristajanje zračnih ladij (diri
geables); 

hidrobaze, t. j . mesta na vodi, namenjena za vzle
tavanje in pristajanje hidroplanov, z napravami na 
suhem za njih nastanjanje. 

Za sestavni del dotičnega zrakoplovnega prista
nišča se smatra tudi ozračje nad njim. 

Člen 23. 

Zrakoplovna pristanišča morejo biti: 
a) državna, namenjena izključno za uporabo 

zrakoplovov v državni službi; 
b) javna, ki jih ustanove država, samoupravna 

telesa, domače družbe in združbe ali domači po-
edinci in ki so namenjena javnemu zračnemu pro
metu; * 

c) specialna, ki jih organizirajo družbe, združbe 
ali poedinci za lastne zrakoplove, da služijo preva
žanju potnikov in blaga, za potrebe zrakoplovnih 
šol, športnih shodov itd.; 

č) privatna, ki jih urede domače družbe, združbe 
ali poedinci - državljani kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev za svojo osebno uporabo. 

Člen 24. 

Državna zrakoplovna pristanišča morejo biti: 
vojaška, ki pripadajo sestavu vojske ali mornar-

nice, in 
poštna, namenjena izključno za poštni promet. 
Državna zrakoplovna pristanišča ureja in uko

riš ča država. 
Za državna zrakoplovna pristanišča se smatrajo 

tudi vsa ona javna samoupravna ali privatna, ki še 
prepuste državi v ukoriščanje ali ki jih prevzamejo 
drzawui organi zaradi službeno uporabe ali v obči 
javni prid. 

Člen 25. 

Carinska zrakoplovna pristanišča morejo biti vsa 
zrakoplovna pristanišča, ki jih določi minister ža; 
finance sporazumno z ministrom za vojsko in mor
narnico in z ministrom za promet. 

Carinska zrakoplovna pristanišča so namenjena 
pregledovanju potnikov, prtljage in blaga, ki od
hajajo iz kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v 
inozemstvo aH prihajajo iz inozemstva v kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Na vsakem carinskem zrakoplovnem pristanišču 
mora odstopiti njegov lastnik državi brezplačno v 
uporabo lokale, potrebne za opravljanje carinske 
službe. Ti lokali morajo ustrezati pogojem, ki se 
predpišejo s pravilnikom (člen 115.). 

• Člen 26. 

Javna zrakoplovna pristanišča (člen 23., točka b) 
ukoriščajo njih lastniki. 

Ta zrakoplovna pristanišča se ne smejo ustanav
ljati in tudi ne ukoriščati brez odobritve zrako
plovne direkcije. Ta direkcija nadzira vzdrževanje 
in ukoriščanje pristanišč. 

Javna zrakoplovna pristanišča morajo ustrezati 
predpisom o javnih zgradbah, predpisanim pogojem 
za varnost zračnega prometa ter morajo biti zgra
jena po dispoziciji, ki jo je odobrila zrakoplovna 
direkcija. 

Člen 27. 

Specialna zrakoplovna pristanišča (člen 23., toč
ka c) se ne smejo postavljati in ukoriščati brez spe
cialne odobritve zrakoplovne direkcije. Ta direkcija 
nadzira vzdrževanje in ukoriščanje pristanišč. Stro
ški za to nadziranje zadevajo lastnika pristanišča. 

Specialna zrakoplovna pristanišča morajo, ustre
zati predpisom o javnih zgradbah, predpisanim po
gojem za varnost zračnega prometa ter morajo biti 
zgrajena po dispoziciji, ki jo je odobrila zrakoplovna 
direkcija. 

Člen 28. 

Za privatna zrakoplovna pristanišča (člen 23., 
točka č) veljajo predpisi predhodnega člena. 

Za privatna zrakoplovna pristanišča se ne em»/-
trajo privatna zemljišča, uporabljana izključno za 
poizkuse, ki jih vrše poedini graditelji s svojimi 
modeli, če ni na teh zemljiščih naprave za nasta
njanje zrakoplovov. 

.•ii'„. .*'Љ,л'& 
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Cl on 29. 

Če zrakoplovno pristanišče ne izpolnjuje pred
pisanih pogojev za varnost prometa ali se ne uko-
rišča po tem zakonu in odredbah, predpisanih v pra
vilniku (člen 115.), odvzame zrakoplovna direkcija 
izdano odobrilo. 

Ölen 30. 
Ce .se vodi ukoriščauje javnih ali specialnih zrako

plovnih pristanišč kot obrt (poslovno podjetje), mora 
biti lak obrt zasnovan in otvorjen po dotičnih ve
ljavnih občili zakonskih predpisih o otvarjanju in 
voilitvi obrtov. Prav to velja, tudi za prestanek teh 
ohrtov. 

Člen 31. 
Glede plačevanja državne trošarine na razsvet

ljavo se mora smatrati razsvetljava zrakoplovnih 
pristaniač za javno razsvetljavo. 

Člen 32. * 

Za postavitev javnega, specialnega ali privat
nega pristanišča v okolišu 25 km od mejo sta po
trebni odobritvi ministra za finance in ministra za 
vojsko in mornarnico. 

Ölen 33. 
Zemljišča za postavitev državnih zrakoplovnih 

pristanišč (člen 23., točka a) in javnih, ki jih po
stavljajo država /ali samoupravna telesa (člen 23., 
točka b), kakor tudi za postavitev objektov, name
njenih javnemu zrakoplovnemu prometu, se smejo 
odkupovati tudi z razlastitvijo po veljavnih zakon
skih predpisih kraja, kjer se vrši odkupovanje. 

Člen 34. 
Po odredbi zrakoplovne direkcijo mora dovoliti 

lastnik ali njegov pooblaščenec, da so postavijo 
znaki za orientacijo zrakoplovov, kolikor se s $em 
bistveno, ne omejuje dotedanja uporaba predmetov, 
obremenjenih s to službenostjo.. 

Lastniku ali njegovomu pooblaščencu se mora 
vročiti pismena odločba zrakoplovne direkcije o 
postavitvi orientacijskih znakov, zoper njo ima pra
vico pritožbe v 14 dneh na ministra za promet in 
pritožba ima odloživo moč. 

Če se omeji uporaba predmetov bistveno pozneje, 
so morajo znaki na zahtevo dotičnoga lastnika ali 
njegovega pooblaščenca odstraniti 

Postopanje za postavitev orientacijskih znakov 
se predpiše s pravilnikom (člen 115.). 

Člen 35. 

Brez predhodno odobritve zrakoplovne direkcije 
se no smejo zasajati okoli zrakoplovnih pristanišč 
na razdalji do 1000 metrov gozdi in hmeljniki, ne 
postavljati tvorniški dimniki, antene za brezžično 
telegrafijo in telefonijo, drogi za prenašanje elek
trično energije, telegrafsko-telefonske proge in tudi 
no druge visoko instalacije ali,visoki gradbeni ob
jekti. 

Če taki objekti že obstoje ter ogražajo javni 
zračni promet ali dotično zrakoplovno pristanišče, 
se morajo po odločbi, ministra za promet odstraniti 
proti ustrezni odškodnini po dogovoru ali pa po oce
nitvi, ki jo potrdi pristojno sodišče na podstavi raz
lastitvenega zakona. 

Ce pa se postavijo taki objekti brez odobritve 
ali vkljub prepovedi, ki jo ]e izdal minister za pro
met, odloči o njih odstranitvi ta minister in teda^ se 
ne da lastnikom nobena odškodnina. 

Člen 36. 
Zrakoplovna pristanišča, namenjena javnemu 

prometu, morajo biti vsak čas, podnevi in ponoči, v 
popolnoma neprikornem stanju. 

Prostor za vzletavanje in pristajanje mora biti 
ograjen ali pa oznamenovan z vidnimi znaki; dru
gače se uporabi kazen iz člena 102. 

Zrakoplovna pristanišča, namenjena javnemu 
prometu, morajo imeti vee potrebne naprave kakor 
tudi osebje za dajanje hitre pomoči ob nezgodah, za 
hitro popravilo in opremljanje zrakoplovov, potreb
ne priprave za verificiranje in korekcijo instrumen
tov za letalno službo in potrebna, sredstva in komu
nikacije za brze zveze zrakoplovnega pristanišča z 
najbližjim naseljenim krajem. Natančnejše odredbe 
se predpišejo s pravilnikom (člen 116.). 

Osebe, nastanjene v prostorih javnega zrako
plovnega pristanišča, se morajo ravnati po vseh 
predpisih varnosti, ki urejajo službo na dotičnom 
pristanišču. 

Ölen 37. 
Spuščati se na državna zrakoplovna pristanišča 

(člen 23., točka a) je prepovedano zrakoplovom, ki 

niso v državni službi ter nimajo posebnega poobla
stila, izvzemši ob višji sili. 

Člen 38. 
Na specialna in privatna zrakoplovna pristanišča 

se smejo spuščati zrakoplovi samo z dovolitvijo njih 
lastnikov in ob višji sili. Toda državni zrakoplovi 
se smejo spuščati na ta pristanišča tudi brez te 
dovolitve, če to zahteva službena potreba. 

Zrakoplovna pristanišča, namenjena javnemu 
zračnemu prometu (člen 23., točka b), smejo uporab
ljati vsi domači zrakoplovi, pa tudi tuji, ki imajo 
dovolilo za prihod v kraljevino STIIOV, Hrvatov in 
Slovencev. 

Člen 39. 
Tarifo za pristajanje in bivanje privatnih zrako

plovov na javnih zrakoplovnih pristaniščih določa 
ali odobruje zrakoplovna direkeija. Tarife morajo 
biti na zrakoplovnem pristanišču vidno razgrnjene. 

Te tarife so za domače in za tuje zrakoplove 
enake. 

Člen 40. 
Na vsakem zrakoplovnem pristanišču se morata 

voditi dva, registra z ošteviljenimi stranmi, ki ju je 
potrdila zrakoplovna direkcija. V en register se vpi
sujejo zrakoplovi, ki odhajajo z dotičnega pristani
šča, v drugega pa zrakoplovi, ki prihajajo nanje. 

V register, je treba vpisovati po vrsti, ne da bi 
se puščale praznine ali da bi se kaj brisalo: 

ai uro odhoda, odnosno prihoda vsakega- zrako
plova: 

b) državljanstvo zrakoplova, njegove imatriku-
lacijske znake in zrakoplovne listine posadke; 

c) kraj, kamor odhaja, odnosno odkoder prihaja; 
č) imena potnikov na zrakoplovu; 
d) prijave (connaissements), deklaracije in to

vorne liste blaga na zrakoplovu, izvzemši potniško 
prtljago in pošto. • 

Člen 41. 
Ob odhodu in prihodu zrakoplova imajo poobla

ščeni oblastveni organi pravico in dolžnost, pregle
dati zrakoplov in listine, s katerimi mora biti oprem
ljen. 

Člen 42. 

Kako se ukoriščajo zrakoplovna pristanišča, kako 
se opravJja služba na njih, kakšni so pogoji za var
nost javnega prometa, kako se nadzirajo zrako
plovna pristanišča in kakšne pogoje smejo staviti 
lastniki teh pristanišč zrakoplovom, ki jih uporab
ljajo, to se predpiše s pravilnikom (člen 115.). 

I>r»ugri d e l . 

I. p o g l a v j e . 

Zračni promet. 

Člen 43. 
Zrakoplovi državljanstva kraljevine Srbov, Hr

vatov in Slovencev smojo pluti svobodno nad ozem
ljem kraljevine in njenimi' teritorialnimi vodami 
samo, če izpolnjujejo odredbe tega zakona, med
narodne konvencije za zrakoplovstvo, pravilnika za 
zračni promet nad ozemljem naše kraljevine in pra
vilnika za mednarodni zračni promet. 

Člen 44. 
Tuji zrakoplovi smejo pluti nad ozemljem kralje

vine Srbov, Hrvatov in Slovencev in njenimi teri
torialnimi vodami samo, če jim je ta pravica pri
znana s konvencijami ali če dobe za to posebno 
dovolitev. Ta dovolitev se da samo za določen čas 
in za prijavljeni: let. 

Člen 45. 
Zračni promet med kraljevino Srbov, Hrvatov in 

Slovencev in inozemstvom je svoboden v mejah 
odredb, ki jih predpisujejo mednarodna konvencija 
za zrakoplovstvo, ta zakon in pravilnik za med
narodni zračni promet. 

С1ед 46. . 

Pravica, leteti z zrakoplovom čez privatna po
sestva, se mora uporabljati tako, da se s tem ne 
ovirajo lastniki v svoji lastninski ali posestni pra
vici. 

Člen 47. 

Javni leti pred. občinstvom se smejo izvajati 
samo z dovolitvijo pristojnega policijskega (politič
nega) oblastva , •: . . 

Člen 48. I 

Da se upostavi in ukorišča služba rednega zrač
nega prometa, izvzemši poštni promet v državni re

žiji, ki ga določa minister za pošto in telegraf, je 
treba samo, da to dovoli zrakoplovna direkcija, ko 
je izposlovala mnenje ministrstva za trgovino in in
dustrijo. Ostali predpisi trgovinskega zakona in 
predpisi obrtnega zakona kakor tudi drugi predpisi 
o tem ostanejo v veljavi. 

Člen 49. 
• Redni notranji zračni promet v drŽavi, za pre

važanje potnikov in blaga smejo opravljati izključijo 
zrakoplovi državljanstva kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev, razen v posebnih izjemah, učinjenih 
za določen čas po odločbi ministrskega sveta, 

Za ta promet se smejo uporabljati samo tipi 
zrakoplovov, ki jih odobri zrakoplovna direkcija. 

Člen 50. 
Redni javni zračni promet med kraljevino Srbov, 

Hrvatov in Slovencev in inozemstvom za prevažanje 
potnikov, blaga in pošte dovoljuje ministrski svet 
bodisi tako, da sklene pogodbo z domačimi in tujimi 
podjetji, bodisi .tako, da podeli posebno koncesijo 
za izvesten omejen čas, in ob pogojih, ki jih predpiše 
minister za promet s sodelovanjem ministrov, pri
stojnih za dotične predmete. 

Člen 51. 
Zrakoplovi, ki potujejo od ene točke kraljevine 

na drugo, ki odhajajo v inozemstvo a.li prihajajo iz 
njega, morajo imeti te-le listine: 

1.) potrdilo o imatrikulaciji; 
2.) potrdilo o zračni plovitvenosti; 
3.) izpričevala, (diplome) o sposobnosti osebja za 

voditev in opravila na 'zrakoplovih v zračnem pro
metu in dovolila osebja za letalno službo v zračnem 
premetu (člen 19.); 

4.) se znam ek. potnikov na zrakoplovu; 
| 5.) prijave (connaissements), deklaracijo in to-
: vorne liste blaga na zrakoplovu, izvzemši potniško 
i prtljago in pošto; 

6.) potno knjigo zrakoplova, o kateri se predpi
šejo natančnejše odredbe v pravilniku (člen 115.); in 

7.) domači zrakoplovi odobrilo ministrstva za 
pošto in telegraf, tuji zrakoplovi pa- pristojno odo
brilo one države, katere znake državljanstva, nosijo, 
za pravico, nositi aparate brezžičnega telegrafa ali 
telefona, kakor tudi odobrilo za pravico, ravnati z 
aparati brezžično telegrafije ali telefonije na zrako
plovu, če je zrakoplov opremljen z njimi 

Člen 52. 
i Zrakoplov, ki odhaja z zrakoplovnega pristanišča 
ali ki se je spustil na zrakoplovno pristanišče, mora 
dati vse podatke, potrebne za voditev pristaniških 
registrov (člen 40.). 

Člen 53. 
Pred odhodem z zrakoplovnega pristanišča mo

rajo odgovorni mehaniki vsak zrakoplov skrbno pri
praviti za let, o čemer se morata uveriti voditelj in 
pilot zrak oplova. O tem se izda v duplikatu potrdilo, 
ki ga podpišejo odgovorni mehaniki, voditelj in pilot 
zrakoplova; en izvod se priloži ustreznemu registru 
k potni knjigi zrakoplova. 

Člen 54. 

Zrakoplovi, ki prihajajo v kraljevino Srbov, Hr
vatov in Slovencev ali odhajajo v inozemstvo, mo
rajo preleteti mejo samo na določenih mestih. 

Člen 55. 
Zrakoplov, ki odhaja v inozemstvo ali prihaja iz 

inozemstva, mora odpluti ,s carinskega zrakoplov
nega pristanišča, odnosno se spustiti na carinsko 
zrakoplovno pristanišče, ter se držati samo določene 
zračne smeri. 

Razen ob višji sili se ne smejo ti zrakoplovi 
pred očarinitvijo, odnosno po ocarinitvi, spuščati na 
zemljo med državno mejo in carinskim zrakoplov
nim pristaniščem. 

Razen ob višji sili smejo zrakoplovi vzletavati, 
odnosno se spuščati na zemljo, zunaj carinskih pri
stanišč samo z odobritvijo ministra za vojsko in 
mornarnico in ministra za finance. 

Člen 56. 
Če se mora zrakoplov zaradi višje sile (člen 55.) 

spustiti na zemljo zunaj carinskega zrakoplovnega 
pristanišča,, mora oseba, odgovorna za voditeiv 
zrakoplova, o tem takoj obvestiti najbližjo carinsko 
ali davčno, odnosno finančno, če pa teh ni, "policijsko 
(politično) ali krajevno občinsko oblastvo. Voditelj 
zrakoplova ne sme dopustiti, da bi se posadka iû 
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potniki oddaljili, da bi se zrakoplov premostil, koli
kor ni neizogibno treba za njega rešitev, da bi se 
paketi ali kakršnikoli drugi predmeti odnašali z 
zrakoplova ali prinašali nanj, poskrili ali uničili. 

Postopanje za ocarinitev, če se spusti zrakoplov 
na zemljo zunaj carinskih pristanišč, predpiše mini
ster za finance. 

S pošto se postopa po poštno-carinskih predpisih. 
Če se spusti zrakoplov na privatno posestvo za

radi višje sile, ne sme preprečiti lastnik posestva, ko 
so pregledala, zrakoplov pristojna oblastva, da ne bi 
zrakoplov odšel ali da ga ne bi odpeljali (člen 17.). 

Člen 57. 
Minister za finance izda poseben pravilnik o po

stopanju s potniki, njih prtljago in blagom, ki pre
stopajo mejo z zrakoplovom. 

Člen 58. 
Zrakoplovi, ki imajo odobrilo, leteti čez ozemlje 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ne da bi 
se spuščali, niso zavezani nikakršnim carinskim for
malnostim. Dolžni so samo, pluti po predpisani poti 
in leteti tuko, da se dado razpoznati njih znaki, ko 
lete čez točke, ki so za to določene. • 

Ce se morajo spustiti na zemljo prisilno, je po
stopati z njimi tako, kakor je predpisano s čle
nom 56. 

Člen 59. 
Dohodki iz zrakoplovstva privatnih zrakoplovnih 

podjetij so skladno z veljavnimi davčnimi zakoni 
zavezani plačevanju neposrednjega davka kakor 
dohodki ostalih prometnih podjetij. 

Domača zrakoplovna podjetja so v prilog pospe
ševanju zrakoplovstva oproščena tega davka za 
25 let od dne, ko se začne njih davčna obveznost. 

Inozemske družbe morajo predlagati davčnemu 
oblastvu v Beogradu letne bilance, da se ugotovi 
osnova za obdavčitev in odmero davka. Od doseže
nega čistega dohodka se jemlje za osnovo obdavčitve 
sorazmerni del dohodka, ki ustreza številu prevože
nih oseb. teži prevoženega blaga in številu zračnih 
kilometrov, preletenih čez kraljevino Srbov, Hrva
tov in Slovencev. 

Člen 60. 
Domača zrakoplovna podjetja so v prilog pospe

ševanju zrakoplovstva oproščena državne trošarine 
na pogonski material, ki ga uporabljajo zrakoplovi 
v zrakoplovstvu. 

Minister za finance izda o tem potrebne odredbe 
in predpiše način, po katerem naj se kontrolira upo
rabljanje tega materiala. 

Člen 61. 
Za zrakoplove, ki se mude na ozemlju kraljevine 

Srbov, Hrvatov in Slovencev samo začasno, kakor 
tudi za domače zrakoplove, ki se pa potovanju, iz
vršenem v inozemstvo, vračajo v kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, izda minister za finance od
redbe glede oprostitve od carine. 

Prav tako se smejo oprostiti carine priprave, in
strumenti in rezervni material, ki se uporabljajo za 
službo zračnega prometa ali se hranijo v skladiščih 
zrakoplovnih pristanišč ter so namenjeni varnosti 
zračnega prometa (člen 36.). 

Člen 62. 
Zrakoplov mora leteti nad naseljenimi kraji in 

zrakoplovnimi pristanišči v taki višini, da se lahko 
spusti, če se pokvari, na zemljo zunaj naseljenih 
krajev. Ta višina znaša za večje naseljene kraje 
1000 do 1500 metrov, za manjše pa 500 metrov. 

peska ali vode, da se zrakoplov olajša, odnosno iz
motavanje blaga, da se zrakoplov reši. 

Člen 64. 

Zrakoplovom je prepovedano: 
prevažati orožje, strelivo, raznesila vsake vrste, 

strupene pline, kisline, lahko zapatoe predmete in 
prepovedane spise. 

Razen tega je prepovedano brez posebne odo
britve pristojnega ministra, izdane sporazumno z mi
nistrom za vojsko in mornarnico: 

prevažati pošto kakor tudi prevažati ali izpuščati 
golobe pismonoše; 

prevažati ali uporabljati .fotografske priprave 
kakršnekoli vrste, razen onih, ki se prevažajo v za
pečatenih poštnih paketih, vročenih pošti v odpravo; 

prevažati ali uporabljati aparate za brezžično 
telegrafijo in telefonijo in priprave za dajanje signa
lov, kolikor ni predpisano s tem zakonom kaj dru
gega. 

Prav tako je prepovedano ob prihodu iz ino
zemstva: 

uvažati v državo monopolne predmete. 

Člen 65. 

Preletanje izvestnih pasov ali delov ozemlja kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev se sme s po
sebno naredbo prepovedati začasno ali za vselej, 
bodisi iz vojaških razlogov, bodisi zaradi obče var
nosti; namesto prepovedi pa se sme določiti višina. 

Kraj in prostor pasov, prepovedanih iz vojaških 
razlogov, določi minister za vojsko in mornarnico, 
prepovedanih zaradi obče varnosti pa minister za 
notranje posle. 

Zrakoplov, ki prispe nad prepovedan pas ali del 
ozemlja kraljevine, mora takoj, ko to zapazi, dati 
pravilen signal, določen za take primere, in se spu
stiti na najbližje zrakoplovno pristanišče zunaj pre-

| povedanega pasu (dela ozemlja kraljevine). 
| Ce je proglašeno v vsej kraljevini ali v poedini 
[vojaški oblasti mobilno stanje in je prepovedano, 
Jpreletati njeno ozemlje, se mora zrakoplov, ki je 
! zletel nad to ozemlje, takoj zadržati, ko se spusti na 

zemljo. 
Ce se zapazi zrakoplov med letom nad prepove

danim pasom ali ozemljem, тота takoj, ko se signal 
prvič vidno nameri nanj, naravnati svoj let k naj
bližjemu zrakoplovnomu pristanišču, pri tem zmanj
šati brzino ter se spustiti niže. Če tega ne stori, ga 
je treba k temu prisiliti. 

IH. p o g l a v j e . 

Prevažanje blaga. 

Člen 66. 

Letnik X. 

nem odstavku ni odgovoren za škodo, oprostiti od
govornosti samo, ako dokaže, da je ukrenil vse, 
česar je treba, da bi bil zrakoplov pred odhodom 
v neprikornom stanju za plovitev, in da je bilo osebje 
posadke opremljeno s pravilnimi potrdili, izpričevali 
in dovolili za zračni promet. 

Vendar pa prevažalec blaga ne sme biti —i tudi 
če je bilo dogovorjeno kaj drugega — oproščen od
govornosti zbog svojih osebnih pogreškov kakor tudi 
ne zbog pogreškov osebja posadke, ki se nanašajo 
na pravilno natovarjanje, spravljanje, hranjenje in 
vročanje blaga. 

Člen 69. 
Co prevzame prejemnik blago brez pripombe, se 

smatra, da se mu je vTočilo v dobrem stanju in 
skladno z listinami o prevozu. Ce pa je blago po
kvarjeno brez vidnih zunanjih znakov, mora pre
jemnik najkesneje v treh dneh, ko je prejel blago, 
o tej kvari obvestiti prevažalca s priporočenim pis
mom in jo uveljaviti v zmislu veljavnih zakonov. 

Po preteku tega roka izgubi prejemnik pravico, 
sodno zahtevati odškodnino za svoje poškodovano 
blago. 

Člen 70. 
Če mora izvršiti dogovor o prevozu več prcvažal-

cev drug za drugim, je odgovoren za škodo oni pre
važalec, v čigar voznem času se je škoda storila. 
Prejemniku.pa je odgovoren oni prevažalec, ki mu 
je to blago vročil — kolikor ni določeno z zakon
skimi predpisi o odpremniških poslih kaj drugega. 

Člen 71. 
Voditelj zrakoplova ima pravico, odrediti med 

vožnjo, da se natovorjeno blago vrzi z zrakoplova, 
če to zahteva rešitev zrakoplova. 

Po možnosti jo treba najprej izmetati Mago 
manjše vrednosti. 

V teh primerih prevažalec ne more biti odgovo
ren za uničitev blaga ne pošiljatelju ne pregemniku 
blaga, razen v primeru iz poslednjega odstavka 
člena 68. Toda odgovoren je za škodo, prizadeto na 
zemlji. 

Vendar pa ima oni, čigar blago se je izmetalo 
zaradi rešitve zrakoplova, pravico zahtevati, da trpe 
ostali lastniki rešenega blaga sorazmerno škodo, ki 
se je prizadela z izmetavanjom blaga. 

Člen 72. 

Na prevažanje blaga z zrakoplovi se morajo upo
rabljati poleg prednjih odredb vse ostale zakonske 
odredbe in formalnosti civilnega in trgovinskega 
zakonodajstva, ki se nanašajo na prevažanje blaga 
po suhozemskih in vodnih cestah, izvzemši poštno 
pošiljke, glede katerih veljajo poštni predpisi. 

Dogovor o prevozu blaga po zračni poti se potrdi 
s tovornim listom ali s priznanico, ki mora obsezati 
pripombo, da je treba izvršiti prevoz po zračni poti. 

Tarifne cene in ostale takse za prevažanje blaga 
po zračni poti stopijo v veljavo šele, ko jih odobri 
minister za promet. Od tega se izvzemajo postne po
šiljke, glede katerih velja poštna tarifa za zračno 
prevažanje. 

Člen 67. 
Prevažalec blaga mora sestaviti deklaracijo ter 

označiti v njej naravo blaga, ki se prevaža. Prepis 
te deklaracije mora biti spravljen na zrakoplovu ter 

: se mora dati carinskim, finančnim in policijskim 
'' (političnim) organom na njih zahtevo na vpogled. 
i V deklaraciji je treba točno označiti rok, kraj 
in datum za vročitev blaga, 

Prevažalec blaga označi v deklaraciji vrednost 
blaga samo, če pošiljatelj to zahteva. 

П. p o g 1 a v j e. 

Prepovedi. 

Člen 63. 
Prepovedujejo se: s 
a) akrobatske vaje v višini izpod 500 metrov. 
Odstopek od te prepovedi se sme dovoliti samo 

za vaje in lete nad kraji, kjer se vrše športne tekme, 
samo po pismeni dovolitvi pristojnih oblastev 
(člen 47.); 

b) akrobatske vaje nad naseljenimi kraji ali nad 
delom zrakoplovnega pristanišča, ki je dostopen ob
činstvu; 

c) let, ki ograža javno varnost zaradi male višine 
ali zaradi bližine oseb ali stanovanj; 

č) skakanje s padalom in izmetavanje kakršnih
koli predmetov z zrakoplova med letom brez pred
hodne posebne dovolitve pristojnih oblastev, Kr 
vzemâi izmetavanje pritežka (balasta) iz drobnega 

Člen 68. 

Prevažalec blaga je odgovoren, če se blago, ki 
se prevaža, izgubi, zakesni ali pokvari, razen ob 
višji sili ali izvzemši napake, ki so blagu svojstvene. 

Če vrednost blaga ni označena, se ne sme zahte
vati od prevažalca večja odškodnina nego 1000 di
narjev za paket. 

Če je vrednost blaga označena, mora prevažalec 
plačati označeno vrednost, razen če dokaže, da je ta 
vrednost večja nego vrednost dotičnega blaga v 
vročitvenem kraju. 

Ce je izrecno dogovorjeno, ni prevažalec blaga 
odgovoren po prednjih odredbah tega Člena za ško
do, ki je nastala zbog posebnih zračnih razmer in 
zbog pogreškov, ki jih je storila posadka pri voditvi 
zrakoplova. 

Ce izvira škoda iz kvaTe na zrakoplovu, se sme 
prevažalec blaga, ki si je izgovoril, da po predhod-

IV. p o g l a v j e . 

Prevažanje potnikov. 

Člen 73. 
Dogovor o prevozu potnikov se potrdi z izdajo 

potniško karte. 
' Tarife za prevažanje potnikov odobruje minister 

za promet. 
Prevažalčeva denarna odgovornost za življenje 

in telesno poškodbo potnikov znaša največ 100.000 
dinarjev za enega potnika. 

S posebnim dogovorom med prevažalcem in pot
nikom se sme ta vsota zvišati. 

Preden zrakoplov odide, se mora sestaviti po
imenski séznamek vkrcanih potnikov. Prepis t^ga 
seznamka mora biti spravljen na zrakoplovu ter se 
mora dati policijskim (političnim) in vojaškim ob-
lastvom na njih zahtevo na vpogled 

Člen 74. 
Ob odhodu zrakoplova v inozemstvo sme vkrcati 

prevažalec potnike šele, ko se uveri, da so vsi oprem
ljeni s pravilnimi dokumenti za izkrcanje na kraju, 
kamor potujejo, in na krajih, kjer se zrakoplov, 
ustavlja. 

Člen 75. 
Za prevažalčevo odgovornost glede odškodnine 

za življenje in za telesno poškodbo potnikov se 
morajo primerno,uporabljati odredbe člena 68. tega 
zakona (četrti, peti in šesti odstavek). 

Vse druge odredbe in vsi drugi dogovori, s ka
terimi se prevažalec oprašča denarne odgovornosti 
in odškodnine ali se ta zmanjšuje protivno odredbam 
tega zakona, nimajo pravne veljave. 

Kolikor ni določeno v tem zakonu kaj drugega, 
veljajo za prevažanje potnikov predpisi civilnega ia 
trgovinskega zakonodajstva. 



29. 

V. p o g l a v j e . 

Razmerja med vkrcanimi osebami. 

Ölen 76. 
Vsakemu potniku, ki se vkrca na zrakoplov, do

ločen za prevažanje potnikov, se mora priobčiti, kdo 
opravlja na dotičnera zrakoplovu dolžnost odgovor
nega voditelja. 

Člen 77. 
Voditelj zrakoplova ima po pravilniku za zračni 

promet med vožnjo pravico disciplinske oblasti nad 
osebjem in potniki zrakoplova v območju, ki je pri
znano kapetanom morskih ladij. 

Člen 78. 
Glede pravnih razmerij mod tujimi državljani, ki 

so na tujem zrakoplovu v prometu nad ozemljem 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ne veljajo 
zakoni kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Ölen 79. 
Za kaznivo dejanje, storjeno na tujem zrako

plovu, veljajo zakoni kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev: 

a) če se je spustil zrakoplov, na katerem se je 
•dejanje storilo, na njeno ozemlje ali 

b) če je krivec ali poškodovanec njen državljan 
ali 

č) če se je storilo dejanje zoper državo samo. 

VI. p o g 1 a v j e. 

Policijske odredbe. 

Ölen 80. 
Za zrakoplove v letu nad ozemljem kraljevine 

Srbov, Hrvatov in Slovencev veljajo odredbe njenih 
policijskih (političnih), carinskih in drugih oblastev. 

Ölen 8Î. • 
Zrakoplov v letu se mora, če mu dado upravi

čeni organi policijskih (političnih) in drugih obla
stev znake z zemlje, teritorialnih voda ali iz zraka, 
takoj spustiti na najbližje zrakoplovno pristanišče, 
kjer se mora z vsem svojim tovorom prijaviti dotič-
nemu obJastvu. 

Člen 82. 
Zrakoplovi, ki opravljajo v zraku nadzorstvo in 

vobče policijsko službo, morajo nositi posebne zna
ke, ki jih predpiše minister za promet sporazumno 
z ministrom za vojsko in mornarnico in z ministrom 
za notranje posle. 

Člen 83. 

Potrdilo" o zračni plovitvenosti, izpričevala (di
plome) o sposobnosti osebja posadke in dovolila 
(člen 19.), ki jih je izdala ali proglasila za veljavna 
država, katere znake državljanstva nosi zrakoplov, 
veljajo v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev za 
letenje nad njenim ozemljem, če ustrezajo odredbam 
mednarodne konvencije za zrakoplovstvo, odnosno 
odredbam zakonov dotične države, kolikor so ti uje
majo z mednarodno konvencijo. 

Tjr»«afcji d e l . 

I. p o g l a v j e . 

Pravna razmerja med lastnikom, zakupnikom 
in letečim osebjem (posadko). 

Ölen 84. 
Pravna razmerja med lastnikom, odnosno zakup

nikom zrakoplova in letečim osebjem (posadko) mo
rajo biti urejena s pismeno pogodbo. Te pogodbe se 
morajo prijaviti zrakoplovni direkciji. 

Ölen 86. 
Zakup zrakoplova je lahko začasen (kratkoročen) 

ali pa dolgoročen. 
Začasni (kratkoročni) zakup velja za en let ali 

za več letov ali za čas 30 dni. Zrakoplovni direkciji 
ga ni treba prijaviti in tudi se ne vpise v matični 
register. 

Dolgoročni zakup velja za čas preko 30 dni. Odo
bren mora biti po zrakoplovni direkciji in vpisan v 
matični register po odredbah pravilnika (člen 115.). 

Člen 86. 

Če je zakup začasen (kratkoročen), ostanejo vodi
telj, pilot in osebje posadke proti lastniku §e nadalje 
v obveznostih, ki so jih prej dogovorili, kolikor jih 
niso izpremenili ob priliki dotičnega zakupa. • 
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Če je zakup dolgoročen, imajo voditelj, pilot in 
osebje posadke, pravico, odpovedati dotedanjo po
godbo v roku, ki se določi s pravilnikom (člen 115.). 

Člen 87. 
Lastnik zrakoplova, oddanega komu v začasen 

(kratkoročen) zakup, ostane v obveznostih, določe
nih s tem zakonom ali s pogodbami, proti osebju 
zrakoplova ter je z zakupnikom solidarno odgovoren 
za prekršitve teh obveznosti. 

Če je zakup dolgoročen, je v obveznostih edino 
zakupnik ter je edini odgovoren za njih prekršitve. 

H. p o g l a v j e . 

Škode in ^odgovornosti. 

Člen 88. 
Če prizadene zrakoplov, ko leti ali ko drsi po 

zemlji in teritorialnih vodah, škodo drugemu zrako
plovu, veljajo glede odgovornosti njegovega pilota 
in vršilca podjetja (eksploatanta) za povračilo škode 
odredbe civilnega zakona. 

Odredbe tega zakona se nanašajo tudi na od
govornost vršilca zrakoplovnega podjetja (eksploa
tanta) za škode, prizadete med gibanjem zrakoplova, 
kakor tudi za škode, prizadete ljudem ali imovinam 
na zemlji po sestavinah, ki se odločijo od zrako
plova. Njegova odgovornost se sme omiliti ali sme 
odpasti, če se dokaže, da je tudi oškodovanec za
krivil škodo. 

Člen 89. 
Če je zakup začasen (kratkoročen), sta zakupnik 

in lastnik proti tretji osebi solidarno odgovorna za 
prizadeto škodo. . 

Če je zakup dolgoročen, je lastnik odgovoren 
samo, ako se dokaže, da je tudi on kriv. 

Člen 90. 
Tožba za povračilo škode, prizadete na zemlji in 

v teritorialnih vodah, se sme vložiti pri sodišču 
kraja, kjer je bila škoda storjena, ali pa pri sodišču 
toženčevega stalnega bivališča (domicila). Če se je 
prizadela škoda zrakoplovu v letu, je pristojno ono 
sodišče, v čigar okolišu se je moral poškodovani 
zrakoplov spustiti na zemljo. 

Soditi prevažalca zaradi denarne odgovornosti je 
pristojno po oškodovančevem izboru sodišče v tožen-
čevem stalnem bivališču (domicilu), v kraju odhoda, 
kraju prihoda ali v kraju, kjer se je poškodba pri
petila. 

Člen 91. 

Če zrakoplov izgine ali če ni glasu o njem, se 
smatra za izgubljenega čez šest mesecev od dne, 
ko so došle poslednje vesti o njem. 

Za ugotovitev smrti oseb, ki so bile na zrako
plovu, veljajo odredbe zakonov, ki veljajo v njih 
domicilih; vendar pa se smejo proglasiti za mrtve 
čez leto dni od dne, ko se je prejela poslednja vest 
o zrakoplovu. 

Č e t x > t i d e l . 

Kazni. 

Člen 92. 
Kaznuje se z denarno kaznijo od 1000 do 10.000 

dinarjev in z zaporom od 10 do 30 dni lastnik: ali 
zakupnik: 

1.) ki da v promet ali pusti v prometu svoj zrako
plov, a ni dobil potrdila o vpisu ali potrdila o zračni 
plovitvenosti; 

2.) ki da v promet ali pusti v prometu svoj zrako
plov brez znakov identičnosti, določenih v členu 7.; 

3.) ki da v promet ali pusti v prometu namenoma 
ali malomarno zrakoplov, čigar potrdilo o zračni 
plovitvenosti več ne velja; 

4.) ki izroči zrakoplov v voditev pilotu in osebam 
posadke, ki nimajo predpisanih izpričeval (diplom) 
o sposobnosti in dovolil za letalno, službo (člen 19.). 

Člen 93. 

Z istimi kaznimi se kaznuje voditelj ali pilot: 
1.) ki vodi zrakoplov brez izpričevala (diplome) 

o sposobnosti ali brez dovolila ( za letalno službo 
(člen 19.); 

2.) ki uniči katerokoli izmqd knjig, predpisanih 
za zrakoplov, ali vpiše vanje netočne podatke; 

3.) ki vodi namenoma ali malomarno zrakoplov 
zoper odredbe predhodnega člena (točke 1., 2. in 3.); 

4.) ki neupravičeno zapusti poverjeni zrakoplov; 
6.) ki vodi zrakoplov brez lastnikove ali zakup

nikove vednosti in dovolitve; 

Letnik X. 

6.) ki požene zrakoplov, preden se prepriča, ali 
je izvršil odgovorni mehanik vse potrebne tehnične 
priprave za let; 

7.) ki prekrši odredbe člena 81. 

Člen 94. 
Z denarno kaznijo do 20.000 dinarjev in z zapo

rom do 2 let se kaznujejo odgovorni mehaniki, ki ne 
izvrše skrbno vseh tehničnih priprav zrakoplova, 
potrebnih za let. 

Člen 95. 

Lastnik, zakupnik^ pilot ali voditelj, ki postavi 
ali provzroči, da se postavi na zrakoplov oznamenilo 
vpisa, ki se ne ujema z oznamenili, označenimi v 
potrdilu o vpisu ali v potrdilu o zračni plovitvenosti, 
ali ki odstrani določena oznamenila ali provzroči, da 
se točno postavljena oznamenila odstranijo ali po
stanejo nerazločna ali nečitna, se kaznuje denarno 
od 1000 do 20.000 dinarjev in z zaporom do 2 let 

Z isto kaznijo se kaznuje oni, ki postavi ali pro
vzroči, da se postavijo na privaten zrakoplov ozna
menila, ki so določena za državne zrakoplove, kakor 
tudi oni, ki uporablja privaten zrakoplov, s temi 
oznamenili. 

Člen 96. 
Z denarno kaznijo od 100 do 1000 dinarjev, po 

okornostih pa tudi z zaporom od 1 do 10 dni, se 
kaznuje: 

1.) voditelj ali pilot, ki ne vodi katerekoli knjige 
zrakoplova; 

2.) lastnik, ki ne hrani katerekoli knjige zrako
plova tri leta od dne poslednjega vpisa; 

3.) kdor prekrši odredbe členov 62. in 63. tega 
zakona. 

Člen 97. 
Kdor prekrši odredbe člena 64., se kaznuje z de

narno kaznijo od 1000 do 10.000 dinarjev in z za
porom od 10 do 30 dni. 

Z denarno kaznijo od 2000 do 20.000 dinarjev in 
z zaporom od '20 dni do 2 mesecev se kaznuje: 

1.) kdor uporablja na zrakoplovu predmete ali 
priprave, ki jih je prepovedano prevažati; 

2.) kdor uporablja brez posebnega dovolila foto-
gTufsko pripravo nad prepovedanimi pasovi. 

Člen 98. 
Z denarno kaznjjo od 1000 do 50.000 dinarjev in 

z zaporom od 30 dni do 5 let se kaznujejo: 
a) posadka in potniki zrakoplova, ki prekršijo 

prepoved, navedeno v prvem odstavku člena 65.; 
b) voditelj ali pilot, ki se ne ravna po odredbah 

tretjega odstavka člena 65. o spustu po odhodu iz 
prepovedanega pasu. 

Člen 99. 
Če leti zrakoplov v času, ko je proglašeno mo

bilno stanje v vsej kraljevini Srbov, Hrvatov in Slo
vencev ali v poedini vojaški oblasti, nad prepove
danim pasom, odnosno nad vsem ozemljem, ako je 
preletanje prepovedano, se smatra, da so učinile 
osebe posadke in potniki zrakoplova, kolikor ne 
opravičijo razlogov, zaradi katerih je letel zrakoplov 
nad prepovedanim pasom, hudodelstvo ogleduštva, 
in kaznujejo se po odredbah kazenskega zakona. 
Preiskovati in kaznovati to hudodelstvo so pristojna 
okrožna sodišča. 

Člen 100. 
Voditelju ali pilotu, obsojenemu po členih 95., 

98. in 99. tega zakona, se sme odvzeti s sodno od
ločbo o dotičnem kaznivem dejanju pravica, voditi 
zrakoplov, za dobo treh mesecev do treh let. 

Izpričevalo o' sposobnosti, dovolilo (člen 19.) in 
vse ostale listine, potrebne za opravljanje zrako
plovstva, ki se glase na ime obsojenega voditelja ali 
pilota, odvzame pristojno izvršilno oblastvo ter jih 
izroči zrakoplovni direkciji. 

Ko poteče doba, za katero se mu je vzela pra
vica, voditi zrakoplov, sme zahtevati voditelj aH 
pilot, če izpolni pogoje iz člena 19. tega zakona, od 
zrakoplovne direkcije, naj mu izda nove listine. 

Če. vodi obsojeni voditelj ali pilot zrakoplov v 
času že izrečene prepovedi, se kaznuje z zaporom 
do 2 let in z denarno kaznijo od 1000 do 10.000 di
narjev. 

Člen 101. 
Kdor je bil kaznovan po enem izmed predhodnih 

členov, pa učini iznova isto kaznivo dejanje v treh 
letih, odkar je pla-čal denarno kazen ali prebil zapor 
ali je bil pomiloščen, se sme kaznovati s podvojeno 
odmero denarne kazni ali zapora, ki je predpisana; 
za taka dejanja. 



згЧ-' "!~.;™' ^.-

29. 

Poleg tega se mit sme prepovedati za določeno 
dobo ali za vselej, da bi nadalje opravljal zrako
plovni posel, odnosno vodü zrakoplovno podjetje. 

V primeru, določenem v točki 3.) člena 96., se 
sme odvzeti pravica, voditi zrakoplov, za vselej. 

Člen 102. 
Kdor vstopi na teren ali se mudi na terenu, ki jo 

prepovedan s pravili ali občimi prepovedmi, ki jih 
je izdala uprava zrakoplovnih pristanišč, namenjenih 
za zračni promet, kakor tudi kdor pusti, da stopi 
nanj ali se mude na njem goved, vprežna ali jezdna 
živina, se kaznuje z zaporom do 30 dni in denarno 
do 1000 dinarjev. Poleg tega se mu sme vzeti pra
vica do odškodnine. 

Člen 103. 
Kdor skoči, brez potrebe s padalom ali meče brez 

potrebe z zrakoplova v letu predmete, ki utegnejo 
poškodovati ljudi in imovine, se kaznuje denarno 
od 500 do 3000 dinarjev in z zaporom od 6 do 30 dni 
ali pa samo z eno teh dveh kazni. 

Člen 104. 
Kdor najde zrakoplov ali njegove dele, pa si jih 

prisvoji in jih ne prijavi oblastvom v 48 urah, odkar 
jih je našel, se kaznuje z zaporom do 2 mesecev ali 
z denarno kaznijo do 500 dinarjev. 

Člen 105. 
Za kazniva dejanja, ki v tem zakonu niso ome

njena, veljajo obči kazenski zakon in ostali zakoni, 
ki se nanašajo na to. 

Člen 106. 

Prekršitve odredb tega zakona kakor tudi pra
vilnika, izdanega na podstavi tega zakona, smejo 
ugotoviti in prijavo predložiti pristojnemu oblastvu 
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Člen 112. 
Tako sestavljeni zapisnik o ogledu se izroči v 

Letnik X. 
«Koloniji Iseljeni Hrvata, Srba i Slovenaca» v J. 
Americi — Proglas». 

Ta proglas jo revolueionarno-protidržavno vse-
najkrajšera času pristojnemu policijskemu (politic-. ђ ; п о i n y n j o m ;.ß ^ ( , r a z d o j . i n m r ž n j a z o p e r n a S o 

državo, naš narod in našo dinastijo. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

nemu) oblastvu, ki pošlje prepis takoj zrakoplovni 
direkciji. 

K o n č n e o d r e d b e . 

Člen 113. 
Glede zrakoplovov, ki so na ladjah ali drugih 

plovnih objektih ter jim pripadajo začasno ali stalno, 
veljajo odredbe tega zakona, dokler so to ladje ali 
njih zrakoplovi v teritorialnih vodah kraljevino 
Srbov. Hrvatov in Slovencev ali nad njimi. 

Člen 114. 
Glede vseh pravnih razmerij izven teritorialnih 

vodâ kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev in p r i p r a v n i k a v 5. skupini II. kategorije & činom 
glede zrakoplovstva nad svobodnim morjem veljajo revirnega nadzornika varnostne straže II. razreda, 
norme in običaji mednarodnega pomorskega prava, j Za to mesto se zahteva popolna srednješolska 
kolikor ni to urejeno v mednarodni konvenciji za izobrazba z zrelostnim izpitom ali pa srednja stro-

S. br. 1297. 
Razpis. 

3—2 

Pri oblastnem poveljništvu državne varnostno 
straže v Ljubljani se odda m o s t o u r a d n i k a -

zrakoplovstvo. 
Člen 115. 

kovna šola s predpisanim končnim izpitom. Prosilec 
mora biti rezervni častnik. 

Pravilno kolkovane prošnje, ki morajo biti svoje-

P v e h o d n a o d r e d b a . 
Člen 116. 

vsi organi policijske (politične) službe. M o pravico obvezno moc pa dob., ko se razglasi v «Službenih 
imajo vsi oblastveni organi. 

Člen 107. 
odvzeti Vsi oblastveni organi imajo pravico, uui^eu zapovedujemo, naj postopajo po njem, vsem in vea-

orožje, strelivo, golobe pismonoše, fotografske pri- ^ o m u r pa, naj se mu pokoravajo. 

Pravilnik za zračni promet, ki- ga omenja ta . . 
zakon, izda minister za promet sporazumno z osta-; ™cno spisane m opremljene po členu 12. zakona o 
limi ministri, ki so pristojni za dotični predmet toga c m l n * uradnikih, naj se vloze najkesneje do dne 
pravilnika. 10. a p r i l a 1 9 2 8. 

pri oblastnem poveljništvu državne varnostno straže 
v Ljubljani, kjer se mora dati vsak prosilec tudi 
zdravniški pregledati po policijskem zdravniku, da 
se ugotovi njegova telesna sposobnost za varnostno 

Dokler so ne ustanovi zrakoplovna direkcija pri službo, 
ministrstvu za promet, opravlja posle, ki so odkazani j v L j u b I j a n i, dne 15. marca 1928. 
s tem zakonom v njeno pristojnost, komanda zrako-

i i - • • Ì. , „;„1,л ;*, „ „ „ „ „ ; „ „ Veliki župan ljubljanske oblasti-, 
plovstva pri ministrstvu za vojsko in mornarmeo - ' J ' 
— odsek za civilno aviacijo. I dr. Vodopivec s. r. 

P. br. 9470/2. 
Razpis stalnih siužb na meščanskih šolah 

v ljubljanski oblasti« 
Na meščanskih šolah v ljubljanski oblasti se raz-

Našemu ministru za vojsko in mornarnico pri-' pisujejo za šolsko leto 1928./1929. te-le stalne službe 
poročamo, naj razglasi ta zakon, vsem Našim mini- strokovnih učiteljev(ic): 
strom, naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom 

Člen 117. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

Novinah». 

prave, klišeje, aparate za signalizacijo, poštno kore
spondenco, če nima zrakoplov, Id prevaža te pred
mete, posebne odobritve za njih nošenje (člen 64.) 

Ista pravica do odvzema velja glede radio-tele-
grafskih in radio-telefonskih aparatov, če nasprotuje 
njih nožen j e členu 21. tega zakona. 

Člen 108. 
Če poleti zrakoplov nad prepovedan pas, smejo 

vsi oblastveni organi odvzeti golobe pismonoše, po
ročila, ki jih nosijo ti golobi, fotografske priprave, 
aparate za signalizacijo in klišeje celo tudi, ako ima 
voditelj zrakoplova pravico, nositi te predmete. 

Člen 109, 
Pristojna oblastva smejo zadržati ob stroških 

lastnikov one zrakoplove, katerih listine o plovitve-
nosti se ne pokažejo na njih zahtevo ali katerih 
znaki vpisa se ne ujemajo z znaki v potrdilu o vpisu 
m v potrdilu o zračni plovitvenosti, ter jih zadržati, 
dokler se ne ugotovi identičnost lastnikov teh zrako
plovov. 

Člen 110. 
Voditi preiskavo o kaznivih dejanjih iz tega za

kona so pristojna vsa policijska (politična) oblastva. 
Ko dejanje preiščejo, vlože pri sodišču tožbo zoper 
obdolžence. 

Kazni, določene v tem zakonu, izrekajo sreskä 

V Re o g r a d u , dne 22. februarja 1928. 

Aleksander 
Minister 

za vojsko in mornarnico : 
častni adjutant 
Nj. Vel. kralja, 

armijski general 
Štev. S. Hadžić s. r. 

Videl in pritisnil državni 
pečat : 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde 

dr. D. M. Subotić s. r. 
L. S. 

Predsednik 
ministrskega sveta: 

Velja Vukićević s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 

List in proglas, ki jn je prepovedano 
uvažati in razširjati.* 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 1758 z dne 13. marca 1928. je prepovedano, uva
žati v našo državo in razširjati v njej italijanski 

(okrajna, kotarska) sodišča, kjer pa teh ni, prvo- p o l i t i 6 n 0 _ s a t i r j č n i Hst «Narameo», ki izhaja v Trstu, 
stopna sodišča, kolikor ni določeno z zakonom kaj - ~ - - - ••- — 
drugega (člen 99.). 

Člen 111. 
Zapisnik o ogledu, izvršenem na licu mesta, kjer 

se je dogodek primeril, mora obsezati: 
1.) dan, uro in kraj, ko in kjer se je ogled iz-

1.) na deški meščanski šoli v B r e ž i c a h : dve 
službi za I., odnosno II. skupino, po ena služba za; 
III., IV. in V. skupino; 

2.) na deški in dekliški meščanski šoli na J o s c, -
n i ca h: tri službo za L, odnosno II. skupino, po 
ena služba: za III., IV. in V. skupino; 

3.) na meščanski šoli v K a s t v u : po ena služba 
za L, III., rV. in V. skupino; 

4.) na deški meščanski šoli v K r š k e m : dvo 
službi za L, odnosno II. skupino in ena služba za 

Podpisi ostalih ministrov, j V. skupino; 
5.) na I. dekliški meščanski šoli v L j u b l j a n i : 

I ena služba za L, odnosno II. skupino in ena služba 
za V. skupino; • 

6.) na II. dekliški meščanski šoli v L j u b l j a n i : 
dve službi za L, odnosno П. skupino in ena služba 
za III. skupino; 

7.) na I. deški meščanski šoli v L j u b l j a n i : 
tri službo za L, odnosno II. skupino; 

8.) na II. deški meščanski šoli v L j u b l j a n i : 
dve službi za L, odnosno П. skupino, po ena služba 
za Ш., IV. in V. skupino; 

9.) na meščanski šoli na R a k e k u : služba za; 
ravnatelja, ena služba za L, odnosno П. skupino, 
po ena služba za III. in V. skupino; 

10.) na deški meščanski šoli v R i b n i c i : dve 
službi za L, odnosno II. skupino, ena služba za Ш., 
odnosno rV. skupino; 

11.) na meščanski šoli v T r b o v l j a h : ena 
služba za L, odnosno II. skupino, ena služba za*m., 
odnosno rV. skupino in ena služba za V. skupino; 

12.) na deški in dekliški meščanski šoli v T r 
ž i č u : ena služba za L, odnosno П. skupino, po ena 
služba za HI., IV. in V. skupino; 

13.) na meščanski šoli v Š t. V i d u n a d L j u b -
1 j a n o: služba za ravnatelja, ena služba za L, od-

vršil; 

ker napada v številki z dne 3. februarja 1928. s sli
kami in verzi našo državo na najsirovejši način, 
prikazovaje jo kot naslednico Avstro-Ogrske, ki j e j j ^ o I L lup ino in ena "služba za Ш., "odnosno 
baje zapustila naši državi kot dediščino eno ladjo, jy skUpino. 
nočno posodo in zdravilo, katero jo komaj še drži 
pokonci. Z istimi slikami in verzi napada našo dr
žavo kot celoto, našo kraljevsko mornarnico in 
vojsko. 

V razpisu so navedene predmetne skupine višje 
pedagoške šole v Zagrebu. Veljavne so tudi ustrezne 
predmetne skupine višje pedagoške šole v Beogradu 

2.) ime in priimek, zvanje in stolno prebivališče " "J 0 1 "" ^ in p r e j šn j e s k u p in e p r e d m e t o v. Za vla-
organa, ki sestavlja zapisnik; ganje prošenj ustreza prva prejšnja skupina I. in 

3) kraj, dan in uro, kjer in ko se; je dejanje M- Z odlokom ministrstva za notranje posle z dne jj.' skupini, druga skupina Ш. in Г7. skupini, tretja 
vršilo kakor tudi zlajšujoče in obtežujoče okolnosti, 15. marca 1928. je^prepovedano, uvažati v našo 6kupina pa V. skupini predmetov višje pedagoške 
v katerih se je dejanje izvršilo; I državo in razširjati v njej proglas Marka Fil. Nu- g 0 j e v Zagrebu. 

4) ime in priimek, državljanstvo in stalno prebiva-'jeva, H je bil natisnjen v našem jeziku v Rosariju,| p r i JJ. skupini imajo prednost prosilci(ke), ki so 
lisce oseb, zoper katere se je izvršil ogled, kakor Južna Amerika, dne 15. januarja 1928. z naslovom: izprašam» iz n e m š č i n e . 
tudi njih izjave; 

5.) podatke za identifikacijo zrakoplova, pred
pisane v členu 7. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 20. marca 1928., št. 64. 

Razen na I. in II. deški meščanski šoli v Ljub
ljani se vpoštevajo za vse meščanske šole prošnje 
učiteljic. 

'..Üüi'JL-k^ 
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Prošnje (za vsako učno mesto posebe), ki jim je 

treba priložiti službeno razpredelnico, zrelostno iz
pričevalo, ueposobljcnostno izpričevalo za osnovne 
in usposobljenostjo izpričevalo za meščanske šole 
(izpričevalo o diplomskem izpitu) v overovljenem 
prepisu, izpisek iz uslužbenskega lista o dosedanjem 
službovanju do dne 1. aprila 1928., sestavljen po 
ravnatelju, naj se vlože pri pristojnem ravnateljstvu 

n a j k e s n e j e d o d n e 26. a p r i l a 1 9 2 8 . 
Ravnateljstva pošljejo prošnje prosvetnemu od

delku velikega župana v Ljubljani 
najkesneje do dne 1. maja 1928. 
Prošnje, ki dospejo po tem roku,. se ne bodo 

vpoštevale. 
Prošnje je treba opremiti s kolkom za 5 Din. 

"Vsaka priloga, razen službene razpredelnice in iz
piska iz uslužbenskega lista, mora imeti kolek za 
2 Din; kolek za rešitev se bo zahteval ob more
bitnem imenovanju dotičnoga prosilca. 

V L j u b l j a n i , dne 21.marca 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vršilec dolžnosti prosvetnega inšpektorja 

dr. Capuder s. r. 
L. br. 268/2. 

Izprememba v seznamku zdravnikov» 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
Dr. Franjo D e 1 a k, zasebni zdravnik v Ljub

ljani, je bil vpisan v imenik; zdravniške zbornice za 
Slovenijo. 

Vj L j u b l j a n i , dne 16. marca 1928. 
Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti : 

dr. Mayer s. r. 

Sazglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

Ü. br. 3831/1, 3003/1, 3004/1, 3005/1 in 3223/1. 

Razpust društev. 
14) določilih § 24. društvenega zakona so raz-

puščene: podružnica «Kola jugoslovanskih sester» na 
Ptujski gori, nadalje podružnice «Družbe sv. Cirila 
in Metoda» na Ptujski gori, v Turnišču, v Beltincih, 
v Hotizi in za občino Ročico, Kokarje, za trg Mo
zirje in okolico, ker ne delujejo, ker nimajo ne čla
nov ne imovine in torej tudi ne pogojev za pravni 
obstoj. 

•V M a r i b o r u , dne 14. marca 1928. 
Veliki župan mariborske oblasti: 

dr. Schaubach s. r. 
S. br. 311/4. 

Razpis učnega mesta za komercialista na 
državni dvorazredoi trgovinski Soli v Celju 

z nastopom v šolskem letu 1928./1929. 
Po odloku ministrstva za trgovino in industrijo 

7, dne 3. februarja 1928., br. 2402/VII, razpisujem 
m e s t o z a u č i t e l j a (suplenta, profesorja) k o 
m e r c i a l i s t a na imenovanem zavodu. 

V poštev se jemljejo samo: 
1.) kandidati z diplomskim izpitom filozofske fa

kultete; 
2.) kandidati, ki so po, zrelostnem izpitu, oprav

ljenem na srednji šoli ali ni> štiriletni trgovinski aka
demij^ diplomirali na visoki trgovinski sou s pri
znanim fakultetnim činom v tuzemstvu ali v ino
zemstvu; 

3.) kandidati, ki so dovršili višjo pedagoško šolo. 
Tak kandidat se imenuje za prva tri leta, če je to 
njegova prva služba, samo za začasnega predmet
nega učitelja in postane stalen šele, ko opravi izpit 
za učitelja trgovinskih Šol. 

Prošnje, opremljene po členu 12. zakona o civil
nih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih, naj 
se. naslove na ministrstvo za trgovino in industrijo 
v Beograd«) v l o ž e P& naj se do dne 

30. a p r i l a 1 9 2 8 . 
pri ravnateljstvu državne dvorazredne "trgovinske 
šole v Celju. 

V M a r i b o r u , dne 15. marca 1928. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

U. br. 3053/12. 
Razglas. 

Občinski odbor mestne občine šoštanjske ni v 
sedanji sestavi zmožen za nadaljnje delo. 

Glede na to sem ga na podstavi § 94. občinskega 
reda z dne 2. maja 1864., Staj. dež. zak. št. 5, raz
pustil ter imenoval za začasno opravljanje poslov 
do izvolitve novega občinskega zastopništva sporaz
umno z oblastnim odborom mariborske oblasti v 
Mariboru za gerenta mestne občine šoštanjske 
Franca V r e č k a , trgovca v Šoštanju, ki so mu do
deljeni v gerentski sosvet: dr. Franc M a y e r , od
vetnik, Martin V r e č k o , šolski upravitelj, Henrik 
M r a v 1 j a k, trgovec, Jakob K1 e m e n č i č, po
sestnik, Viktor H a u k e , posestnik, Adolf Mira v-
1 a g, tvomiški ravnatelj, Janko R i t o š e k, posest
nik in sedlar, Franc H1 i p š, posestnik, Franc 
S c h w a r z , čevljarski mojster in gostilničar, in 
Franc C e r k o v n i k , posestnik — vsi v Šoštanju. 

V M a r i b o r u , dne 16. marca 1928. 
Veliki župan mariborske oblasti: 

dr. Schaubach s. r. 
Vet. br. 51/13. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 19. marca 1928. 
O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

S t e k l i n a . 
Ptuj: Obrez (Obrez 3 dvorci). 

S v i n j s k a k u g a . 
Maribor, desni breg: Račje (Račje 1 dvorec). 
V M a r i b o r u , dne 19.marca 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi sodiš« in sodnih oblastev. 
Preds. 213/4/28—2. ' 3—1 

Razpis. 
Pri okrajnem sodišču v P t u j u se odda m e s t o 

s o d n e g a s l u g e . 
Pravico do tega mesta imajo le služitelji, ki so 

že v državni službi; vendar pa noben prosilec ne 
sme računiti na povračilo selitvenih stroškov. Ce 
takih prosilcev ne bi bilo, se sprejme dnevničar v 
zmislu uredbe z dne 29. julija; 1927., št. 51.545. 

Prosilci naj vlože pravilno kolkovane in svoje
ručno spisane prošnje najkesneje do dne 

15. a p r i l a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dno 20. marca 1928. 

S 22/27—57. 651 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prezadolženka: firma «M e t r a», d. d. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilni porav

navi, ki jo predlaga prezadolženka, se določa narok 
na dan 3. a p r i l a 1 9 2 8 . ob devetih pri tem so
dišču v sobi št. 139. 

Zakoniti .predstavniki te prezadolženke morajo 
priti k naroku osebno. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 10. marca 1928. 

S 10/28—2. 643 
Konkurzni oklic 

Razglasitev konkurza o imovini Blaža E r 11 a, 
delovodje na Viču št. 12. 

Konkurzni komisar: Jakob Antloga, višji de-
želnosodni svetnik v Ljubljani. 

Upravnik mase: dr. Fran Tekavčič, odvetnik v 
Ljubljani. 

Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 140 dne 6. a p r i l a 1 9 2 8. ob dvanajstih*. Ogla-
sitveni rok do dne 1. ma-j a 1 9 2 8. Ugotovitveni na
rok pri podpisanem sodišču dne 19. m a j a 1 9 2 8 . 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek Ш , 
dne 20. marca 1928. 

S 16/27—78. 587 

Potrditev prisilne poravnave. 
Odobruje se poravnava, ki jo je sklenil dne 

27. februarja 1928. konkurzni dolžnik Franc 
L e s j a k, pekovski mojster na Bregu pri Celju, s 
svojimi upniki za 3 5 % njih terjatev do otvoritve 
konkurza, plačljivih v 12 enakih zaporednih meseč
nih obrokih, počenši en mesec po pravnomočnosti 
poravnave. 

Če se obroki točno ne plačujejo, zapade v pla
čilo vsa terjatev. 

Za izvršitev te poravnave jamčita Franc Dorn, 
posestnik na Pečovniku pri Celju, in Matija Esih, 
posestnik v Celju. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 7. marca 1928. 

Razglasi razni!) uradov in oblastev. 
Št. 15.084/V—1928. 

Razglas. 
Direkcija državnih železnic v Zagrebu namerja 

oddati dela za razširitev objektov in mostov pri iz
vedbi H. tira na progi od Broda do Novske podjet
nikom ali akordantom. 

Reflektanti naj se prijavijo najkesneje do dne 
2 9. m a r c a 1 9 2 8. 

pri gradbenem oddelku te direkcije, kjer dobe po
drobna navodila in vse potrebne podatke za vložitev 
ponudb, da morejo prevzeti ta akordna dela. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 
dne 19. marca 1928. 

Št. 2120. 645 3—1 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje na pod
stavi členov 86. do 98. zakona o državnem računo
vodstvu z a p r e v z e m p l e s k a n j a d e ž e l 
n e g a m o s t u č e z S a v o v R a d e č a h p r i 
Z i d a n e m m o s t u p r v o j a v n o u s t n o 
o f e r t n o l i c i t a c i j o n a dam 11. a p r i l a 
19 28. ob 11. u r i v sobi št. 17 gradbene direk
cije v Ljubljani. 

Istotam, (v sobi št. 23) se dobivajo med uradnimi 
urami potrebni podatki, pojasnila in ofertni pripo
močki proti plačilu napravnih stroškov. Ustne po
nudbe se bodo morale podati v enotni ceni za 1 m2 

polno merjenega glavnega nosilca. Stroški so pro
račun j eni na 85.000 Din. 

Kavcija v znesku 9000 Din za naše državljane 
ali 17.000 Din za inozemce se mora položiti pri bla
gajni delegacije ministrstva financ v Ljubljani naj
kesneje na dan licitacije do 10. ure, in sicer ali v 
gotovini, v državnih vrednostnih papirjih ali pa v 
garancijskih pismih, izdanih po denarnem zavodu v 
zmislu člena 88. zakona o državnem računovodstvu 
in registriranih v zmislu člena 24. pravilnika za iz
vrševanje določil iz oddelka «B. Pogodbe in nabave» 
zakona o državnem računovodstvu. 

O. položeni kavči ji prejme ponudnik blagajnično 
položnico, ki jo mora predložiti predsedniku licita-
cijske komisije na dan licitacije med 10. in 11. uro 
obenem s potrdilom davčnega urada, opremljenim s 
kolkom za 20 Din, da so plačani vsi davki za tekoče 
četrtletje. Pooblaščenci morajo predložiti poleg tega 
pooblastilo, da smejo zastopati svojo firmo pri lici
taciji. 

Pred pričetkom dražbe mora podpisati vsak po
nudnik izjavo, da v celoti pristaja na vse splošne in 
posebne pogoje. 

Državna uprava si izrecno pridržuje pravico, od
dati delo ne glede ла višino ponujene vsote, odnosno 
vse ponudbe odkloniti brez obveznosti. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 20. marca 1928. 

Št. 360. 641 3—4 

Razglas o prvi ofertni licitaciji za zgra
ditev gospodarskega poslopja javne bol

nice v Murski Soboti. 
Na podstavi pooblastila gradbene direkcije v 

Ljubljani št. 1954 z dne 17. marca 1988. razpisuje 
gradbena sekcija v Murski Sobota po členih 86. 
do 98. in drugih določilih zakona o državnem ra
čunovodstvu in njega pravilniku p r v o ô f e r t n o 
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l i c i t a c i j o za z g r a d i t e v g o s p o d a r s k e - j 
g a p o s l o p j a j a v n e b o l n i c e v M u r s k i 
S o b o t i . 

L i c i t a c i j a s e b o v r š i l a v s r e d o d n e 
11. a p r i l a 1 9 2 8 . ob 10. u r i v pisarni grad
bene sekcije v Murski Soboti. 

Vsak ponudnik mora položiti do 10. ure nave
denega dne kavcijo v znesku 10.000 Din, in sicer — 
v gotovini pri podružnici Državne hipotekarne 
banke v Ljubljani — v državnih papirjih, pripušče-
nih zadolžnicah ali garancijskih pismih (v zadnjih 
samo začasno) pa pri davčnem uradu v Murski So
boti; potrdilo o plačani kavciji mora izročiti pred
sedniku komisije pred začetkom licitacije. 

Pismene ponudbe, opremljene s kolkom za 5 Din, 
naj se izroče komisiji v zapečatenih zavitkih z na
pisom: «Ponudba N. N. za zgraditev gospodarskega 
poslopja javne bolnice v Murski Soboti». Ponudba 
se mora glasiti v odstotkih popusta na proračunsko 
vsoto, ki znaša 99.907 Din 31 p. 

Vsak ponudnik ali njegov namestnik, opremljen s 
pismenim pooblastilom, mora podpisati pred licita^ 
cijo izjavo, da so mu dražbeni in dobavni pogoji 
znani in da pristaja nanje. Nadalje je treba pred
ložiti potrdilo pristojnega davčnega urada, da je 
podjetnik plačal vse davke. 

Dražbeni' in dobavni pogoji se lahko vpogledajo 
pri podpisani gradbeni sekciji med uradnimi urami. 

Gradbena sekcija v Murski Soboti, 
dne 20. marca 1928. 

št. 2291. 623 2 - 1 
Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava dveh pisalnih strojev. 
Ponudbe naj se vlože pri podpisani direkciji naj-

kesneje do dne 2 8. m a r c a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 16. marca 1928. 

31. oktobra 1922., št. 365/113, za mesec f e b r u a r 
19 2 8. mnogokratnik 9-13 za vrednosti in zneske, 
izražene v dinarski vrednosti. 

Mestni magistrat ljubljanski, 
dne 12. marca 1928. 

Št. 1573/2/28. ad. 617. 2—1 

Razglas o dražbi občinskih lovov 
v konjiškem srezu. 

Dražba občinskih lovov v konjiškem srezu se bo 
vršila po naslednjem redu: 

1.) dne 11. a p r i l a 1 9 2 8. za občine: B e z i -
no, G r u š o v j e , K o n j i c e - t r g , T e p a n j e , 
T o l s t i v r h in V r h o l j e v uradu sreskega po
glavarja v Konjicah (soba št. 1) s pričetkom ob 
10. uri; 

2.) dne 1 3. a p r i 1 a 1 9 2 8. za občine: S v. J e r -
n e j , L a ž e , L o č e in Z b e l o v o v občinski pi
sarni v Ločah z pričetkom ob 10. uri; 

3.) dne 16. a p r i l a 1 9 2 8 . za občine: O p l o t -
n i c o in O k o š k o v občinski pisarni v Oplotnici 
s pričetkom ob 10. uri; 

4.) dne 18. a p r i l a 1 9 2 8 . za občine: Sv. K u -
n i g u n d o , P a d e š k i v r h , S t r a n i c e in 
Z r e č e v občinski pisarni v Zrečah s pričetkom 
ob 11. uri; 

5.) dne 2 0. a p r i l a 1 9 2 8 . zai občini: V i 
t a n j e m B r e z e n v občinski pisarni v Vitanju a 
pričetkom ob 10. uri. 

Natančnejši pogoji so razvidni iz razglasov na 
UTadnih deskah sreskega poglavarja v Konjicah in 
imenovanih občin. 

V K o n j i c a h , dne 13. marca 1928. 
Sreski poglavar: Trstenjak s. r. 

Letnik JL. 

Pr. 273/28—1. ^ 2 0 

Oklic 
Zoper Ivana C e r a r j a, bivšega pekovskega 

mojstra v Ljubljani, Poljanska cesta, čigar sedanje 
bivališče je neznano, je vložila pri podpisanem raz
sodišču tvrdka A. Volk, trgovina v Ljubljani, Res-
ljeva cesta št. 24, tožbo zaradi 5008 Din s pripadki. 

Na podstavi tožbe je razpisana ustna razprava 
pri podpisanem razsodišču v Ljubljani, Kongresni 
trg št. 9, v razpravni dvorani, na dan 

3. a p r i l a 1 9 2 8 . ob 16. u r i . 
V obrambo pravic toženca Ivana Cerarja se po

stavlja za skrbnika Josip Medved, trgovec т Ljub
ljani. 
Razsodišče ljubljanske borze za blago in vrednote 

v Ljubljani, 
dne 16. marca 1928. 

Št. 1891. 
Razglas. 

637 

St. 80. 

Usposobljenostni izpiti za slovensko 
stenografijo y aprilovem rokn 1928. 
Uspoeobljenostni izpiti za slovensko stenografijo 

na srednjih in tem sorodnih šolah se bodo vršili v 
soboto dne 2 8. a p r i 1 a 1 9 2 8. v poslopju velikega 
župana v Ljubljani, Bleiweisova cesta št. 10, П. nad
stropje, soba št. 21. Pismeni izpit se prične ob 9. uri, 
ustni pa bo istega dne popoldne. 

Prošnje za pripust k izpitu, pravilno kolkovane 
in opremljene po določilih točke 4.) pravilnika (glej 

! Uradni list 14 z dne 30. januarja 1920.), naj se vlože 
najkesneje do dne 

16. a p r i l a 1 9 2 8. 
pri podpisanem predsedniku izpraševalne komisije. 

Izpitna pristojbina znaša 250 Din (glej Uradni 
list 25 z dne 3. marca 1927.). 

V L j u b l j a n i , dne 21.marca 1928. 
Fran Novak s. r., 

gimnazijski direktor v p. v Ljubljani 
(Tavčarjeva ulica št. 10/П.), 

tačasni predsednik izpraševalne^ komisije 
za slovensko stenografijo v Ljubljani. 

Lov š e n t l e n a r t a k e o b č i n e se bo oddajal 
dne 14. a p r i l a 1 9 2 8. ob desetih v pisarni sre
skega poglavarja v Laškem (soba št. 2) na javni 
dTažbi v zakup za dobo šestih let. 

Pogoji so razvidni med uradnimi urami v pisarni 
sreskega poglavarja v Laškem. 

V L a š k e m , dne 15. marca 1928. 
Za sreskega poglavarja v Laškem: 

J. Maršič e.r. 

Razne objave. 
Î638 

Razglas. 
Usposobljenostni izpiti za. osnovne in njim so-

rodne šole se začno na mariborskem moškem učite
ljišču dne 11. aprila 1928. 

Prošnje za dopust k izpitu naj se pošljejo pred-
sedništvu komisije do dno 3 1 . m a r c a 1 9 2 8 . 
Državna izpraševalna komisija za osnovne in njim 
osnovne šole na državnem moškem učiteljišču 

v Mariboru, 
dne 18. marca 1928. 

Predsednik: dr. Potočnik s. r. 

Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 15. marca 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 398,154.579-37 
Posojila 1.590,317.641-31 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.072,664.8/3-70 
Račun začasne zamene 299,429.531-46 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163 
Saldo raznih računov . . . . . 717,221.253-44 

Vabilo na V. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Tovarna zaves «Štora», 
d. d. v Št. Vida nad Ljubljano, 

dne 12. a p r i l a 1 9 2 8 . ob petnajstih v posveto-
valnici Zadružne gospodarske banke, d. d. v Izub

ijani. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta o poslovanju т ietu 

1927. in predložitev računskega zaključka zai *eto 
1927. 

2.) Poročilo nadzorništva. 
3.) Odobritev bilance za leto 1927. in sklepanje 

o razdelitvi čistega dobička. 
4.) Izprememba pravil. 
5.) Volitev nadzorstvenega odbora. €42 
6.) Slučajnosti. 

* * * 
Občnega zbora se smejo udeležiti oni delničarji» 

ki so položili pri blagajni Zadružne gospodarske 
banke, d. d. v Ljubljani, tri dni pred zborovanjem 
vsaj 25 delnic z nezapadlimi kuponi vred. Delnice 
morajo ostati založene do konca občnega zbora». 

Na občnem zboru dajo vsakih deset delnic po en 
glas. Delničarji, ki se osebno ne udeleže občnega 
zbora, se ga lahko udeleže po pooblaščenem, kate
rim ni treba, da bi bili delničarji. 

Upravni svet. 

St. 23. « 4 
Vabilo na redni občni zbor, 

ki ga bo imela 

Posojilnica v Rušah, 
registrovana zadrnga z neomejeno zavezo, 

v n e d e l j o d n e . 15. a p r i l a 1 9 2 8 . ob Ö. uri 
(dopoldne) v prostorih Josipa Muleja v Rušah. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo načelništva. 
2.) Poročilo nadzorništva. 
3.) Odobritev računskega zaključka za leto 1927. 
4.) Odobritev obrestno mere za vloge in posojila.. 
5.) Volitev načelništva m nadzorništva. 
6.) Slučajnosti. Načelnlfitvo. 

St. 7575/28/ref. X. a, 613 

Objava o določitvi mnogokratnika za mesec 
februar 1928. davščine od prirastka na vred
nosti nepremičnin v mestni občini ljubljanski. 

Komisija za določitev mnogokratnikov davščine 
od prirastka na vrednosti nepremičnin je določila 
po § 5. naredbe pokrajinskega namestnika za Slo
venijo z dne 21. oktobra 1922., Uradni list z dne 

9.182,520.076-28 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11,180.235-07 
Novčanice v obteku 5.386,015.570 
Državni račun začasne zamene . . 299,429.531-46 
Terjatve države po raznih računih 360,423.638-13 
Razne obveznosti . . . - • • • 874,038.068-62 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,377.163— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870-— 
9.182,520.076-28 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

640 3-1 Poziv upnikom. 
« S t a n j o l k a » , prva jugoslovanska tvornica za 

izdelovanje stanjola in stanjolnih kapic za stekle
nice, družba z o. z. s sedežem na Jesenicah, je pre
šla v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj prijavijo terjatve pod
pisanemu likvidatorju. 

Likvidator: Franc Medica s. r. 
(v Ljubljani, Tržaška cesta S*. 4). 

636 3—1 Poziv upnikom. 
P r v a j u g o s l o v a n s k a č i p k a r s k a и а -

d r u g a v Ž i r e h , r. z. z o. z., je prešla po sklepu 
občnega zbora z dne 15. januarja 1928. v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj priglase terjatve. 
L i k v i d a t o r i c i : 

Ivanka Seljak s.r. Neža Demšar s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. ~ Tiska In izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini. 

30. V Ljubljani, dne 27. marca 1928. 

/ 

Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V i e b i n a : 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 
84. Pravilnik o postavljanju veterinarjev v samoupravni službi. 
85. Odločba, s katero se znižuje minimalna stopnja uvozne carine na 

etre vseh vrst, če se uvažajo za izdelovanje lakov in barv. 
86. Pravilnik o zvišanih in izenačenih pokojninah (provizijah, podporah 

in miloščinah) bivšega monopolnega delavstva, niega vdov in sirot. 
87. Pojasnilo o uvoznem ocarinjaniu avtomobilnih gum. 
88. Pojasnilo o uvoznem ocarinjanju motornih in ročnih škropilnic za 

škropljenje drevja. 
89. Poiasnilo o uvoznem ocarinjanju karbokrimpa. 
90. Odločba, s katero se znižuje minimalna stopnja uvozne carine na 

bakrovo galico. 

91 

92, 

93. 

Odločba, po kateri se sme vršiti uvozno ocarinjanje golobov samo 
pri carinarnici v Novem Sadu. 
Odločba, s katero se motorne in ročne škropilnice za škropljenje 
drevja opraščajo uvozne carine. 
Popravek k pravilniku o izdelovanju, uvozu in prometu sredstev za 
zatiranje rastlinskih škodljivcev in bolezni. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti, med njimi: 94. Objava glede 

izprememb v klavniškem redu za mestno klavnico v Mariboru. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi 95. Tarifni obvestili. 96. Tol

mačenje dopolnitve v pravilniku o prijavi in odjavi plovnih objektov. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 65 z dno 21. marca 1928.: 
Ukaz, Njegovega Veličanstva kralja z dne 29. fe

bruarja 1928.: Odlikovan je z redom Belega orla 
V. -vrste dr. Ivan L o v r e n c i б, predsednik Sloven
skega lovskega društva v Ljubljani, za dolgoletno 
uspešno delovanje glede nacionalne organizacije lov
cev v Sloveniji in vsej kraljevini. 

Ukaz. Njegovega Veličanstva kralja z dno 27. fe
bruarja 1928.:- Trajno je upokojen po poslednjem 
odstavku . člena 141. uradniškega zakona, Edvard 
V e n c a j z, višji upravitelj v 2. skupini II. katego
rije pri davčnem uradu v Mokronogu. 

Odloka ministra za poäto in telegraf z dno 21. 
in. 22. februarja 1928.: Premeščena sta po službeni 
potrebi: Adolf K o s i , poštni in telegrafski uradnik 
v 3. skupini II. kategorije, od poštnega in telegraf
skega urada v Šmarju pri- Jelšah k poštnemu in tele
grafskemu uradu v Mariboru 1 ; Albina R i h t e r -
š i č, poštna in telegrafska uradnica v 3. skupini 
II. kategorije, od poštnega in telegrafskega: urada 
v Ložah pri Poljčanah k poštnemu in telegrafskemu 
uradu v Celju. 

Zapisnik o XXXVI. redni seji narodne skupščine 
z dne 5. marca 1928. 

Številka 66 z dne 22. marca 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 9. mar

ca 1928.: Upokojeni so (upokojena je) poštni in tele
grafski uradniki (poštna in telegrafska uradnica) v 
2. skupini II. kategorijo po členu 141. uradniškega 
zakona: tajniki Ivan R o z m a n , Ivan K o s o v i n e 
in (na prošnjo) Ivan .Pod g o r n i k — vsi trijt pri 
direkciji pošte in telegrafa v Ljubljani; Ivan K r a 
m e r pri poštnem in telegrafskem uradu v Mari
boru 1, Andrej Š u m i pri poštnem in telegrafskom 
uradu v Ljubljani 1, Josip B o ž j a pri poštnem in 
telegrafskem uradu v Celju, Anton B u č a r pri 
poštnem in telegrafskem uradu v Ljubljani 1, Ivan 
S k e r l e c pri poštnem in telegrafskem uradu pri 
Sv. Tomažu, in (na prošnjo) Ivan F l o r i j a n č i č 
pri poštnem in telegrafskem uradu v Celju; po, 
točki 1. člena 133. uradniškega zakona: Marija1 

I v a n c pri poštnem in telegrafskem uradu v Štorah. 
Odlok ministra za pošto in telegraf z dne 29. fe

bruarja 1928.: Premeščena je po službeni potrebi Mi
haela T a v č a r , poštna in telegrafska uradnica v 
3. skupini П. kategorije, od poštnega in telegraf
skega urada v Ljubljani 3 k poštnemu in telegraf
skemu uradu v Ljubljani 1. 

Zapisniki o XXXVIII., XXXIX. in XL. redni seji 
narodne skupščine z dne 7., 8. in 9. marca 1928. 

Uredbe osrednje vlade. 

84. 
i 

Prav i ln ik 
o postavljanju veterinarjev v samoupravni 

službi.* 
Ker sodelujejo občinski (mestni) veterinarji pri 

zatiranju živalskih kužnih bolezni ter opravljajo tudi 
ostale strokovne funkcije v javni službi, morajo 
imeti isto strokovno izobrazbo ter se morajo po
stavljati ob istih pogojih kakor državni' veterinarji. 

Zato odrejam na podstavi členov 2., 3. in 66. 
uredbe o ustroju ministrstva za poljedelstvo in vodo: 

1.) Veterinar, ki želi vstopiti v občinsko (mestno) 
službo, mora vložiti prošnjo ter v njej označiti: ime 
in priimek, kraj, dan. mesec in leto rojstva, držav
ljanstvo, dotedanji poklic, šolsko izobrazbo, ki jo 
ima, jezike, ki jih govori in piše, zakonsko stanje,, 
število otrok in leta njih rojstva. 

Prošnji jo treba priložiti: izpričevalo o rojstnem 
dnevu, o zakoniti zakonski zvezi, o letih otrok; šol
ska izpričevala; potrdilo pristojnega oblastva o 
državljanstvu, dotedanjem poklicu in vedenju; 
zdravniško izpričevalo o zdravju; potrdilo pristoj
nega oblastva o ureditvi vojaške obveznosti. 

2.) Po razpisanem natečaju (konkurzu) mora po
slati občinsko (mestno) oblastvo prošnje, ki so ji 
bile vročeno, š e p r e d o p r a v l j e n i m i z b o 
r o m z vsemi dokumenti, navedenimi pod točko 1.), 
p o p r i s t o j n i p o t i ministrstvu za poljedelstvo 
in vode v oceno, ali so izpolnili kandidati vse pogoje 
za sprejem v javno službo, zlasti pa, ali imajo pred- j 
pisano kvalifikacijo za opravljanje javne veterinar
ske službe. 

Ta odredba velja tudi za pogodbene in. honorarne 
občinske (mestne) veterinarje. 

3.) Za občinske (mestne) veterinarje se ne smejo 
postavljati oni, ki ne izpolnijo pogojev, predpisanih 
v členih 1. in 2. pravilnika Vt. br. 3847 z dne 29ega 
marca 1926. za ocenjanje strokovne izobrazbe vete
rinarjev ob njih vstopu v državno ali samoupravno 
službo.** 

Ta odredba se ne nanaša na kandidate, ki so bili 
že prej stalno postavljeni v državni ali občinski 
(mestni.) službi. 

4.) Ce ni vprašanje starosti urejeno s specialnimi 
predpisi, se tudi ne smejo postavljati za občinske 
(mestne) veterinarje oni, ki so dovršili 60. leto sta-
TOSti. 

5.) Služba občinskega (mestnega) veterinarja pre
stane, ko dovrši 65. leto starosti. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata' i 
Slovenaca» z dne 23. marca 1928., št. 67/XX. 

** Uradni list z dno 20. aprila 1926., št. 164/36. 

6.) Kjer ni občinskega (mestnega) veterinarja, ga 
nadomešča v. njegovih uradnih opVavilih državni 
mestni veterinar, kjer tega ni, ga nadomešča državni 
sreski veterinar, kjer pa tudi tega ni, ga nadomešča 
oblastni veterinarski referent. 

7.) Odredbe tega pravilnika, veljajo povsem tudi 
za veterinarje, službujoče pri oblastnih samoupravah. 

Ta pravilnik stopi takoj v veljavo. 
V B e o g r a d u , dne 15. marca 1928.; 

Vt. br. 3181. 

Minister za poljedelstvo in vode: 
Sv. Sianković s. r. 

8 5 . 
Odločba, s katero se znižuje minimalna 
stopnja uvozne carine na etre vseh vrst, 
če se uvažajo za izdelovanje lakov in 

barv.* 
Ministrski svet je sklenil v seji z dne 28. febru

arja 1928. na podstavi člena 15. v predlogu zakona 
o obči carinski tarifi: 

«1.) Minimalna stopnja na etre vseh vrst, proste 
in sestavljene, iz tar. št. 253. uvozne tarife v pred
logu zakona o obči carinski tarifi se znižuje od 800 
(osem sto) dinarjev v zlatu za 100 kg na 20 (dvajset) 
dinarjev v zlatu za 100 kg, če se uvažajo za izdelo
vanje lakov in barv, ob pogojih, ki jih predpiše mi
nister za finance. 

2.) Znižana stopnja iz točke 1.) te odločbe se 
mora uporabljati, dokler se ne začno etri vseh vTSt, 
prosti in sestavljeni, iz tar. št. 253. uvozne tarife v 
pred'logu zakona o obči carinski tarifi; izdelovati v 
državi. 

3.) Ta odločba stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v .Službenih Novinah'». 

Zaradi pravilnega uporabljanja zgoraj navedene 
odločbe predpisujem na podstavi člena 23. v pred
logu zakona o obči carinski tarifi ta-le navodila: 

1.) Uvozniki, ki žele uvažati etre po stopnji, 
označeni v prednji odločbi, se morajo povsem rav
nati po navodilih, razloženih v razpisih C. br. šitf.572 
z dne 20. junija 1925. («Službene Novine» z dne» 
26. junija 1925., st. 141/XXLX** in C. br. 23.054 i 
dne 27. maja 1926. («Službene Novine» z dne 5. ju
nija 1926., št, 126/ХХХШ***). 

2.) Oni uvozniki etrov, ki se hočejo koristiti z 
ugodnostjo iz zgoraj navedene odločbe, morajo pri
rediti posebno knjigo, v katero vpisujejo v krono
loškem redu vsako izvršeno ekspedicijo etrov. V tej 
knjigi morajo biti ti-le razpredelki: 1.) Številka in 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 21. marca 1928., št. 64/XIX. 

** Uradni list z dne 4. avgusta 1925., št. 237/73. 
*** Uradni list z dne' 15. junija 1926., št, 240/55. 
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datum deklaracije. 2.) Na podstavi katere odločbe 
se ja izvršila uvozna ekspedicija etrov. i>o znižani 
stopnji. 3.) Količina in vrsta uvoženega blaga. 4.) 
Količina etra, porabljenega za izdelovanje lakov in 
barv. 

Prav taka knjiga (brez razpredelka 4.) se vodi 
tudi pri generalni direkciji carin in pri carinarnic!, 
kjer se je izvTŠila uvozna ocarinitev etrov. 

Ta knjiga služi carinskim oblastvom za kontrolo 
uvoženega in pravilno uporabljenega etra. 

3.) Uvozniki, ki ne bi vodili te knjige ali ki bi jo 
vodili neredno ali nepravilno, tako da se iz nje ne 
da ugotoviti pravilna uporaba etra, zadene odgo
vornost po zakonskih predpisih. 

Priobčevaje carinarnicam in interesentom to od-
Jočbo in navodilo za njeno izvrševanje, jim naro
čam, naj se kar najtočneje ravnajo po njima. 

V B e o g r a d u, dne 9. marca 1928.; C. br. 9290. 

Minister za finance: 
dr. B. Marković s. r. 

8 6 . 
P r a v i l n i k 

o zviSanih in izenačenih pokojninah (pro
vizijah, podporah in miloščinah) bivSega 
monopolnega delavstva, njega vdov in 

sirot* 
Da se izboljša ekonomsko stanje sedanjih upoko

jencev _ bivših delavcev in delavk monopolnih na
prav — njih vdov in sirot, ki prejemajo pokojnine 
(provizije, podpore in miloščine) na podstavi «Sta
tuta o oskrbnem sistemu za delavce tobačne režije 
in njih preostaile svojce», «PravUnika o pokojninski 
proviziji pri kr. ogrskem dohodarstvu tobaka y 
staležu delavcev in nameščenih oseb» in poedinih 
odločb bivše bosensko-hercegovske tobačne režije in 
uprave državnih monopolov, in da še izenačijo njih 
pokojnine, se odreja: 

1.) Vsak bivši monopolni delavec in vsaka bivša 
monopolna delavko, ki prejema pokojnino ali ima 
pravico do nje, prejema poleg- osnovne pokojnine 
mesečno: 

200 Din do dovršenega 15. službenega leta; 
210 Din do dovršenega 20. službenega leta; 
220 Din do dovršenega 25. službenega leta; 
230 Din do dovršenega 30. službenega leta; 
240 Din do dovršenega 35. službenega leta; 
250 Din do dovršenega 40. službenega leta. 
2.) Vdova monopolnega delavca, ki prejema po

kojnino ali ima pravico do nje, prejema poleg osnov
ne pokojnine mesečno: 

100 Din do dovršenega 15. službenega leta svo
jega moža; 

" 105 Din do dovršenega 20. službenega leta svo
jega moža; 

110 Din do dovršenega 25. službenega leta svo
jega moža; 

115 Din do dovršenega 30. službenega leta svo
jega moža; 

120 Din do dovršenega 35. službenega leta svo
jega moža; 

125 Din do dovršenega 40. službenega leta svo
jega moža. 

3.) Sirote (ena ali več) monopolnega delavca ali 
monopolne delavke, M sta prejemala pokojnino ali 
sta imela pravico do nje, prejemajo toliko, kolikor 
bi prejemala vdova, če jim ne oče ne mati več ne 
živita. Ce oče ali mati živi, ne prejemajo sirote no
bene doklade. 

4.) Upokojenci, vdove in sirote, iki prejemajo se
daj — kot osnovno pokojnino in doklado — več, 
nego je določeno v točkah 1.), 2.) in 3.), prejemajo 
še nadalje iste zneske, ki so jih prejemali doslej. 

5.) Upokojenci, vdove in sirote prejemajo pokoj-
., nino in doklado pri blagajni one monopolne naprave, 

pri kateri so bili zaposleni sami ali njih hranitelji. 
6.) Višino osnovne pokojnino in doklade določa 

uprava državnih monopolov na predlog oblastnega 
monopolnega inspektorata po veljavnih predpisih v 
onih krajinah, kjer taki" predpisi obstoje, in po tem 
pravilniku; v krajinah, kjer predpisov o pokojnini 
ni, pa določa osnovne pokojnine uprava državnih 
monopolov na predlog oblastnega monopolnega in
spektorata analogno gorenjim predpisom, a doklado 
po tem pravilniku. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 23. marca 1Ö28., št. 67/XX. 

7.) Dokler ne stopita v veljavo «Pravilnik o 
delavskih kategorijah in plačilnem sistemu» za do
tične monopolne naprave in «Pravilnik o pokojninah 
za monopolno delavstvo», prejemajo pokojnino po 
predpisih, ki veljajo v poedinih krajinah kraljevine, 
in po tem pravilniku vse osebe, ki se upokoje, toda 
dajati se jim ne sme nobena druga doklada razen 
one, ki je navedena pod točkami 1.), 2.) in 3.) tega 
pravilnika. 

8.) Izdatki za delavske pokojnine obremenjajo 
partijo 723., pozicijo 5., proračuna za leto 1927./ 
/1928. 

9.) Doklada pod točkami 1.), 2.) in 3.) velja od 
dne 1. aprila 1927. ter se izplačuje drugi dan v me
secu z osnovno pokojnino vred. 

10.) Kjerkoli govori ta pravilnik o pokojnini, so 
umeva z njo vred provizija, podpora in miloščina. 

* 
Ta pravilnik nadomešča pravilnik z dne 20. junija 

1927., št. 182.* 
V B e o g r a d u , dne 14. marca 1928.; K. br. 115. 

Odobrujem. 
Minister za finance: 
dr. B. Marković s. r. 

8 7 . 
Pojasnilo o uvoznem ocarinjanjn 

avtomobilnih gum.1'"'1 

Zaradi pravilnega ocarinjanja zunanjih in notra
njih avtomobilnih gum dajem carinarnicam na pod
stavi člena 23. v predlogu «akona o obči carinski 
tarifi po zaslišanju carinskega sveta to-le pojasnilo: 

1.) Cele, a stare in uporabljane zunanje in no
tranje avtomobilne gume se ocarinjajo kakor nove. 

2.) Zunanje avtomobilne gume, razrezane na kose 
preko 40 cm dolžine, se ocarinjajo kakor predmeti 
iz tar. št. 387.; kosi, dolgi 40 cm in manj, pa se oca
rinjajo po tar. št. 376. uvozne carinske tarife. 

3.) Pnevmatike (notranje avtomobilne gume), 
razrezane na kose preko 10 cm dolžine, se ocarinjajo 
•kakor cevi po tar. št. 389.; kosi, dolgi 10 cm, in manj, 
pa se ocarinjajokot odpadki po tar. št. 386. uvozne 
tarife v predlogu zakona o obči carinski tarifi. 

V B e o g r a d u , dne 21. marca 1928.; 
C. br. 11.0/1. Minister za finance: 

dr. B. Marković s. r. 

88. 
Pojasnilo o uvoznem ocarinjanjn motor
nih in ročnih Škropilnic za Škropljenje 

drevja.** 
Zaradi pravilnega ocarinjanja motornih in ročnih 

škropilnic za škropljenje drevja dajem carinarnicam 
na podstavi člena 23. v predlogu zakona o obči ca
rinski tarifi po zaslišanju carinskega sveta to-le po
jasnilo: 

Motorne in jočne škropilnice, s katerimi se škropi 
drevje, da se obvaruje škodljivcev, montirane na 
stojalu z enim ali dvema kolesoma, da se dado po
tiskati ali voziti, se morajo smatrati in ocarinjati 
kot vinogradniške škropilnice po ter. št. 633. uvozne 
tarife v predlogu zakona o obči carinski tarifi. Re
zervoar teh škropilnic iz bakra ali međi ima aLi 
motor (motorne škropilnice) z notranjim zgoreva
njem nafte, bencina, petroleja, plinovega olja itd. 
ali pa s sesaijko (ročne škropilnjce), ki je v rezer
voarju ali zunaj njega, Da je moči tekočine, s kate
rimi se drevje škropi, dvigniti čim više in jih čim 
bolje razpršiti, so opremljene škropilnice z gumenimi 
mehovi in cevmi iz bambusovega ali drugega trstja, 
na katerih gorenjem koncu je pritrjen kovinski del, 
ki tekočino brizga in razpršuje. 

Če prihajajo vsi deli, ki sestavljajo kompletno 
škropilnico, skupno, bodisi montirani, bodisi nemon
tirani, se ocarinjajo po tej tarifni številki. Če pa pri
hajajo poedini deli ločeno kot rezerva- aH če prihaja 
poleg kompletno škropilnice večje število delov, 
nego jih pripada eni škropilnici, se ocarinjajo kot 
izdelki po tvarini, iz katere so, in po obdelavi. 

V B e o g r a d u , dne 21. marca 1928.; 

C. br. 11.072. Minister za finance: 
dr.B. Marković s.r. 

89. 
Pojasnilo o uvoznem ocarinjanjn 

karbokrimpa.* 
Zaradi pravilnega ocarinjanja preparata karbo

krimpa dajem na podstavi člena 23. v predlogu za
kona o obči carinski tarifi po zaslišanju carinskega 
sveta carinarnicam to-le pojasnilo: 

Karbokrimp kot produkt destilacije premoga se 
ocarinja po tar. št. 178. uvozne tarife v predlogu 
zakona o obči carinski tarifi kafcor drugje neimeno
vane snovi iz katrana kamenega, premoga. 

V B e o g r a d u , dne 21. marca 1928.; 
C. br. 11.073. Minister za finance: 

dr. B. Marković s. r. . 

90. 
Odločba, s katero se znižuje minimalna 
stopnja uvozne carine na bakrovo galico.** 

Ministrski svet je sklenil v seji z dno 6. marca 
1928. na podstavi člena 15. v predlogu zakona o 
obči carinski tarifi: 

«I. Minimahia stopnja iz tar. št. 215., točke 2.), 
uvozne tarife v predlogu zakona o obči carinski ta- > 

rifi na bakrovo galico se. znižuje od 12 (dvanajst) 
dinarjev v zlatu na 6 (šest) dinarjev v zlatu. 

П. Znižana stopnja iz točke I. te odločbo so mo
ra uporabljati do dne 30. junija; 1928. 

III. Ta odločba stopi v veljavo z dnem, ko se 
razglasi v službenih Novinah'». 

To se priobčuje carinarnicam v ravnanje z do-
stavkom, da se mora uporabljati znižana minimalna 
stopnja samo na ono bakrovo galičo, za katero se 
izvrši najkesneje do vštetega dne 30. junija 1928. 
uvozna carinska ekspedicija in za katero se do všte
tega tega dne vplačajo vse uvozne carinske dav
ščine. 
Iz pisarne generalne direkcije carin pri mtatetrstvu 

za finance v Beogradu, 
dne 9. marca 1928.; C. br. 9291. 

91. 
Odločba, po kateri se sme vršiti uvozno 
ocarinjanje golobov samo pri carinarnici 

v Novem Sadu.* 
Gospod minister za finance je odredil na predlog 

generalne direkcije carin na podstavi členov 61. 
in 220. carinskega zakona, da se sme vršiti uvozno 
ocarinjanje golobov samo pri glavni carinarnici v 
Novem Sadu. 

Ta odločba gospoda ministra za finance so pri-
občuje interesentom in carinarnicam z naročilom, 
naj se ravnajo po njej. 
Iz generalne direkcije carin pri ministrstvu za finance 

v Beogradu, 
dne 21. marca 1928.; C. br. 11.070. 

9 2 . 
Odločba, s katero se motorne in ročne 
Škropilnice za Škropljenje drevja opraSčajo 

uvozne carine.* 
Ministrski svet je sklenil v seji z dne 20. marca 

1928. na podstavi člena 15. v predlogu zakona o 
obči carinski tarifi: 

«1.) Na motorne in ročne škropilnice iz W . 
št. 635. uvozne tarife v predlogu zakona o obči ca
rinski tarifi, ki služijo za škropljenje drevja, se ne 
pobira uvozna carina.. • 

2.) Oprostitev od сатте iz točko l.j te odločbe 
se mora uporabljati, dokler se ne začno motorne in 
ročne škropilnice za škropljenje drevja izdelovati v 
državi. 

3.) Ta odločba stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v .Službenih Novinah'». 

Ta odločba ministrskega sveta se priobčuje inter
esentom in carinarnicam z naročilom, naj jo sprej
mejo na znanje ter sa ravnajo po njej. 
Iz generalne direkcije carin pri ministrstvu za finance 

v Beogradu, 
dne 21. marca 1928.; C. br. 11.ÖÖ7. 

* Uradni list z dne 10. avgusta 1927., št. 366/tó. 
** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 

Slovenaca» z dne 23. marca 1928., št. 67/XX. 

•* «Službene Novino kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 23. татса 1928., št. 67/ХХ. 

** «Službene Novine kraljevino Srba, Hrvalta i 
Slovenaca» z dne 20. marca 1928., št, 64/XIX. 

•L&iJdÊm 
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9 3 . 
Popravek k pravilniku o izdelovanju, 
uvozu in prometu sredstev za zatira
nje rastlinskih škodljivcev in bolezni.* 

V člen« 16. toga pravilnika. (Uradni list z dne 
29. februarja 1928.. št. 59/20) naj se glasi drugi od
stavek pravilno: 

«Prijave o storjenih kaznivih dejanjih predlagajo 
kmetijske poizkusne in kontrolne postajo pristoj
nemu policijskemu (političnemu), odnosno sodnemu 
oblastvu.» 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
eblasti. 

S. br. 1297. 3—3 

Razpis. 
Pri oblastnem poveljništvu državne varnostne 

straže v Ljubljani se odda m e s t o u r a d n i k a -
p r i p r a v n i k a v 5. skupini II.kategorije s činom 
revirnega nadzornika varnostne straže II. razreda. 

Za to mesto se zahteva popolna srednješolska 
izobrazba z zrelostnim izpitom ali pa srednja stro
kovna šola s predpisanim končnim izpitom. Prosilec 
mora biti rezervni častnik. 

Pravilno kolkovane prošnje, ki morajo biti svoje-
ročno spisane in opremljene po členu 12. zakona o 
civilnih uradnikih, naj se vlože najkesneje do dne 

1 0 . a p r i l a 1 9 2 8 . 
Pri oblastnem poveljništvu državne varnostne straže 
v Ljubljani, kjer se mora dati vsak prosilec tudi 
zdravniški pregledati po policijskem zdravniku, da 
se ugotovi njegova telesna sposobnost za varnostno 
službo. 

V L j u b l j a n i , dne 15. marca .1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

O. br. 991/1. 659 

Razglas. 
Na podstavi pooblastitve gospoda ministra za 

trgovino in industrijo z .dne .4 . februarja 1928., VI. 
št. 5166/S7, ođobrujem izpremembo §§ £>., in 12. pra
vil za Združene; papirnice*. Vevče, Coricane in. Med
v o d e ^ , d. v Ljubljani, po sklepu občnega zbora z 
dne 12. aprila 1927., odnosno po .sklepu upravnega 
.sveta z dne 6. marca 1928. 

Izprememba pravil se nanaša na valorizacijo bi^ 
lančne vrednosti investicij, zaradi katere se je po 
valorizacijskem zakonu z dne 7. avgusta. 1926. zvi
šala delniška glavnica za 5,000.00f) Din ii izdajo 
50.000 delnic po 100 Din. Zato se je izdalo zastonj 
50.000 delnic iz odkazane vaiorizacijske vrednosti 
podjetja. Po navedenem odloku ministrstva so je 
ustanovil za pokrivanje škod, ki bi utegnilo nastati 
zaradi izprememb v valutami vrednosti, nov re
zervni fond, ki mora služiti zgolj tomu namenu 
(§'12. družbenih pravil). 

V L j u b 1 j a n i, dne 22..marca 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. T. 

L., št. 328. . ' \ 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 8. do dne 14 . marca 1928. 

S r e z 
6 E 

D 
4ä. 

Črnomelj. 
Ljubljana, mesto 
Logatec . ,. , 

Skupa" 

.Skupina tïfonun bolezni. 
1 
1 
6 

„8. 

r 

1 

i 
2 

,. 
t 

• . . 

, 

Davlca. - ^ DiphterJa et Croup. 
Kastav. . . . . 
Kranj 
Krško • 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto_ 

Skupaj 

1 . 
" 6 
2'". 
4 
.1 
14 •' 

2 
2 • 

1 

2 

; , 

3 
i 
i 12 

*• Priobčen po popravku v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 23ega 
marca 1928., št. 67/XX. 

S r e z O tu 

S "s 
Z o 

E (A O 

o., 

Skrlatinka. — Scarlatina. 
Kočevje . . . . 
Kranj 
Krško 
Laško 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 

Skupaj 

1 
3 
6 
3 
9 
10 
3 
35 

i 
, 
1 
. 
2 

4 

2 

. 
6 

. 
( 
, 
1 
, 
, 

1 

1 
3 
3 
2 
7 

11 
3 

OSpice. — Morbini 
Črnomelj . . . . 
Kastav 
Kočevje 
Ljubljana, mesto . 

Skupaj . 

22 
7 
12 
9 
50 

32 
1 
31 
6 
70 

10 
3 
38 
6 
57 

, 

. 

30 

44 
5 
5 
9 

Sen. — Erysipelas. 
Brežice . ; . . 
Kranj 
Krško 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 

Skupaj 

63 

13 12 | 3 
V L j u b l j a n i , dne 17. marca 1928. 

P o odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Mayer s. r. 

Vet. br. 249. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 
od dne 12. do dne 1 8 . marca 1928. 

O p a z k a: Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji 8 Številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j . 

Kastav: Kastav (Srdoči 1 dvorec). 

S t e k l i n a . 

Brežice; Bizeljsko (Zgornja Sušica 1 primer). 

8 v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Artiče (Artiče in Zgornji Obrez po 1 dvo
rec, Dolenja vas 2 dvorca), Videm (Pesje 1 dvorec). 
Kočevje: Dolenja vasi (Prigorica 1 dvorec). Novo 
tnesto: Velika Loka (Kameni potok 2 dvorca), Do-
brniče (Sahovec 1 dvorec)^ Gorenje polje (Gorenje 
polje 1 dvorec), Prečna (Dolenja Straža l1 dvorec). 

V L j u b l j a n i , dne 21. marca 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti,-
oblastni veterinarski referent Paulin s. r. 

Bazolasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

9 4 . 
Objava glede^ izprememb v klavniškem 
redu za mestno klavnico v Mariboru. 

Z odlokom z dne 18.'februarja 1928!, O. br. 25Ö/3, 
ki je postal pravnomočen, sem odobril n a podstavi 
§§ 35. in 142. o. r. mestni občini mariborski izpre
membo §§ 21., 24., odstavka II., in 25., odstavka L, 
klavniškega reda' za mfeštno klavnico glede pristoj
bin, ki ga je bil naposled potrdil: bivši ljubljanski 
oddelek ministrstva za trgovino in industrijo z od
lokom, z dne 22. aprila Ì925., št. 2612. 

Izpremenjeni odstavki se glase odslej: 

.§ a i . 

Za uporabo. mestno klavnice zaradi klanja in s 
tem zdiružena opravila, všteva ogled, se plačuje: 
za govedo Dim 5 0 — 
za tele . . . . . . . . . i . . Din 12-— 
za svinjo: pri klanju do 50 glav po . . Din 2Ö-—• 
za svinjo: pri klanju nad 50 glav po . . Din 16*— 
za ovco ali kozo Din 6-— 
za konja ali žrebe . ; • • • .,• • • • Diu 40*— 

Letnik J. 

§ 24., odstavek П. 

Za uvoženo meso v kosih (zadnja, prednja četrt, 
stegno i. si.) je plačati: 
za 1 kg govedine Din 0-50 
za 1 kg teletine Din 0-12 
za 1 kg svinjetine Dni 0-20 

§ 25., odstavek I. 

Za uporabo klavnične tehtnice zaradi tehtanja 
mesa, kož itd. se mora plačati do 1000 kg za vsakih 
lOOkg . . , , Din 1 — , 
za tehtanje vsakih nadaljnjih 100 kg po . Din 0*50, 
pri čemur se štejejo ulomki za1 polnih 100 kg. 

V M a r i b o r u , dne 22. marca 1928.; 
O. br. 250/4. ' 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

L. št. 10/3. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 1. do dne 7. marca 1928. 

S r e z SS •Ss 
N V s 

Skupina tlfaznlh bolezni 
Celje 
Konjice 
Maribor, levi breg . 
Murska Sobota . . 
Ptuj 
Slovenjgradec . . 

Skupaj . 

5 
2 
1 
2 

i 
11 

, 
, 
1 

i 
. 
2 

1 
, 
, 

. 

1 

1 

1 

3 
2 
2 
2 
1 
1 

ikrlatinka. — Scarlatina. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Čakovec . . . . . 
Dolnja Lendava. . 
Gornji grad . . . 
Konjice . . . . . 

I Ljutomer •. . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Ptuj 
Ptuj,,mesto . . . 

Skupaj . 

2 
2 
5 
9 
6 
1 
1 
1 
4 
3 
• 2 
13 
4 
1 

54 

i 1 
1 
2 
1 
t 

m 

t 

t 
1 
1 
. 

9 

1J 

, 
1 
! 7 

, 
, 
, 

1 
# 

џ 

t 
1 
# 

3 
. 
. 

. S' •; 

11 

2 
1 
3 
8 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

19 
4 
2 

Olpice. — HprblOL 

Dolnja Lendava. 
Gornji grad . . 
Ljutomer. . . . 
Ptuj 
Ptuj, mesto . . 

1 

4 
33 

38 

i 

4 
2 

7 

• 

4 
30 

34 

• 

, 
• 

. 

S3 

Skupaj 

Davlca. — Diphtérie et Croup. 
Celje . . . . . . 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, mèsto .; . 
Prevalje 
Ptuj. . . . . , : 
Slovenjgradec . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

# 
1,.. 
3 

1=3 ; 
3 
1 •• 

1 
5 
17 

1 

• . - . : * -

i. • 

i 
3 

t , 
, 

2 
1 

t 
1 
4 

• \ :•• 

• ' , • 

, 
, 
, 
-, 
, 
. 
. 

11 

Sen. — Erysipelas. 

Celjé . . . . . . 
Konjice 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Ptuj . . . . , . * 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj ,. 

1 
1 
2 

2 

6 

, 

i 
1 
1 

, 1 
4 

1-
, 
2 

2 

'. i 
6 

, • ' . 

16 

4 

: Krčevita odrevenelost — Tétanos. 
Slovenjgradec . . | 1 | . | . | . | 1 

V M a r i b o r u , dne 17. inarca 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko e. r. 

L. br. 302/1. ' 

Izprememba v seznamku zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
V imenik zdravniške zbornice za Slovenijo je 

vpisan dr. Roman L e s n i k a , zdravnik splošne bol
nice v Mariboru. 

V M a r i b o r u , dne "17. marca 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 
oblastai sanitetni'referent dr. Jureéko s. r. 

'*'Ш&кг.">/. • :;^:À'iu^jsiOu,ìà.кЗаЖ*? *Ги& ;;z«aïWi' ;^каШШ-: 
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T a r i f n i o b v e s t i l u * 

Blagovni p r o m e t m e d Trstom (Trieste), Reko (Fiume), Pul jem (Polâ) in Rovinjem (Rovigno 
d'Istr ia) in republ iko Češkos lovaško (9). 

Izpremembe in dopolnitve v prilogi k železniški tarifi z dne 1. septembra 1927. 
Z veljavnostjo od dne 1. februarja 1928. do preklica, najdlje p a do dne 3 1 . decembra 1928., 

naj se izvrše v prilogi k zgoraj omenjeni tarifi te-le izpremembe in dopolnitve: 
N a 7. s trani naj se popravi pr i p r e d m e t u : opeka od dinasa (Dinasziegel) itd. opeka od šamote 

(Schamottziegel) številka izjemne tarife «70—B» v «70—A». Vozninski stavki naj se prečrtajo m 
nadomestijo z naslednjimi: _ _ ^ _ _ ^ _ _ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ — . — 

Ze — Da — Von 

do per — nach 
T r i e s t e 

I 

10t 

Blansko . . . . 
Bfezovâ Brnénec 
Dobfany . . . . 
Homi Bfiza . . . 
Nyfany 
Rakovnik 
Skallce—Boskovice 
Svinov—Vitkovice* 
Tfesmošna u Plznë 
Veleslavin . . . . 
Veliké Opatovice . 
Vidnava Č. S. D.* . 

1656 
1661 
1654 

1980 
1728 

15t j 10t 

1424 
1429 
1422 

1513 

1417 
1422 
1647 

1819 
1751 

1590 
1792 
1966 

15t 

F i u m e 

10t I 15t 

B 

10t 15t 

1631 

1749 
1762 
1749 

1980 
1728 

1517 
1530 
1517 

1513 

1510 
1517 
1647 

1819 
1751 

1657 
1792 
1966 1631 

N a 16. strani naj se uvrsti pri p redmetu : 
Vildštein z naslednjimi vozninskimi stavki: 

roba^ od gline (Tonwarën) po abecednem redu postaja 

Ze Da — Von 

Vildštein* 

do per nach Trieste 

lût 15t 

B 

10t 15t 10t 15t 

1621 1334 2419 2047 1010 1323 

10t 15t 10t 15t 

2449 2077 2419 2047 

10t | 15t 

2912 2564 

10t 15t 

3176 2912 

do per nach Fiume 

1673 11373 12498 | 2107 1166611366 | 2528 121441 2553 | 2115 | 3019 | 26551 32901 3019 

Na 34. strani naj se popravijo pr i p redmetu : porculanska roba (Porzellanwaren) ti-le vozninski 
s tavki : Do Trieste od Duchóv pod C l — 1 5 t «3121» v «3181», Starà Role pod C l — l O t «3375» 
v «3416» in pod G 2 — l O t «à375» v «3429». 

N a 42 strani naj se izpremeni pr i p redmetu : staklena roba šuplja (Hohlglaswaren) vozninski 

stavek od postaje z nazivom: Tfebovice v Cechâch do Trs ta (Trieste) pod D l — 1 0 1 «4972» v «3972». 

Na 44. s t rani naj se popravijo pr i predmetu: staklena roba šuplja (Hohlglaswaren) vozninski 
stavki od spodaj navedenih postaj do Reke (Fiume) tako-le: 

Tfebovice v Čechach . 

Trraice 

D l 
5t 10t 15t 

4308 3972 3670 

D 2 

5t I 10t 15t 

4288 3856 3554 

3624 3260 2997 

D 3 

5t I 10t 15t 

4108 3731 3429 

3516 3178 2915 

51 | 10t | 15t 

4345 4001 3699 

3674 3364 3001 3648 13343 | 3080 

N a 58. strani naj se popravi -pri p r e d m e t u : gvoždje i čelik itd. (Eisen und Stahl) vozninski 
stavek od postaje z nazivom: Hrušov do Reke (Fiume) pod C — 1 0 t «3378» v «2378». 

N a 57. in 59. s trani naj se prečrtajo vozninski stavki za Lfskovec u Frydku ter naj se na-
domeste z naslednjimi: 

Letnik X. 
vodena v razpredelku «Broj pozicije dodatka» iz
jemna tarifa «50», doda «33». Prav tako naj se tudi 
pri onih predmetih, pri katerih jo navođena v raz
predelku «Broj pozicijo dodatka» izjemna tarifa «52», 
doda «33». 

Na 325. strani naj se popravi pri izjemni tarifi 62 
(Kalkstickstoff) v tabeli A severnega dela pod 101 
vrsta «36» v «33». 

Na 347. strani naj se dopolni pozicija 2. dodatka 
(Güter aller Art) z naslednjo postajo: 

« Češka Lipa Stfelnice | 3764 | 3216 | 3863 | 3296 | » 
Na 350. strani naj se( izpremenita v poziciji 3. 

dodatka (Magnesit) vozninski tabeli A severnega 
dela za Trst (Trieste) in Reko (Fiume) «665» v «655» 
in «700» v «685»; pri vozninskih stavkih tabele B 
južnega dela naj se postavi za Trst (Trieste) in Reko 
(Fiume) znak A 1)». 

Na isti strani naj se izpremene v poziciji br. 6. 
dodatka (Fette und öle) vozninski stavki tabele A 
severnega dela za Trst (Trieste) in Reko (Fiume) 
tako-Ic: 

pod Al in B2 in Cl «2100» v «2135», pod BI 
in C2 «2890» v «2800» in pod B3 «1655» v «1640». 

Na isti strani naj se prečrtajo v poziciji br. 8. 
dodatka (Schwefel und Schwefelblüte) dosedanji 
vozninski stavki ter naj se vpišejo novi: 
pod A- « 12410122851213512015124101228512135126151 > 
pod B: «|2410|2660|2135|2610|2410|2660|2135|2615|» 

Na isti strani naj se izpremenita v poziciji br. 9. 
dodatka (Getreide und Hülsenfrüchte) pri postaji z 
nazivom: Bičkiv tovâren vozninska stavka «1760» 
tabele A severnega dela za Trst (Trieste) in Reko 
(Fiume) v «1720»; pri postaji z nazivom: Kostelee 
nad Labem pa naj se izpremeni vozninski stavek 
«920» tabele B južnega dela za Reko (Fiume) v 
«965». 

Na 351. strani naj se popravijo v poziciji br. 10. 
dodatka (Mahlprodukte) vozninski stavki «3100» 
tabelo A severnega dela 7,a Trst (Trieste) in Reko 
(Fiume) pri postaji z nazivom: Bičkiv tovâren v 
«3025» in pri postaji z nazivom: Kostelec nad Labem 
«1315» v «1255». 

Pri tej postaji naj se popravi tudi vozninski sta
vek «1340» tabele B južnega dela za Reko (Fiume) 
v «1405». 

Na isti strani naj se popravijo v poziciji br. 12. 
dodatka (Mineralwasser) vozninski stavki «755» ta
bele A severnega dela pod 101 za Trst (Trieste) in 
Reko (Fiume) v «870». 

Na 353. strani riaj se dopolni pozicija br. 17. 
dodatka (Klinkerziegel) po abecednem redu % na
slednjima postajama: 

«Tršnice I - I 2195 I - I 2275 I 
Vildštein I — I 2310 | — | 2390*| » 

Na 354. strani naj se prečrta pozicija br. 18. do
datka (Streichhölzer) in naj se izpremeni tako-lo: 

Ze — D a — V o n 

Liskovec u Fridku* 

do — per — nach Trieste 

St.(k.z.) 
Coll 

6346 

5t 

3414 

lOt 

3160 

15t 

2920 

B 
St. (k. z.) 

Coll 

6281 

5t 

3414 

10t 15t 

3160 2920 

St (k. z.) 
Coll 

6281 

5t 

2801 

lOt 

2599 

15t 

2398 

St. (k. z.) 
Coll 

6281 

5t 

2801 

lOt 

2599 

15t 

2398 

do — per — nach Flume 

6346 |3414|3160|2920| 6281 |3414|3160|2920| 6281 |280l|2599|2398| 6281 |2801|2599]2398) 

Naposled naj se dodado na 57. strani do 59. s trani v zaglavju pod A, B, C in D rjjjazpredelku «St.» 
še heeede: «k. z./Coll». 

Iz g e n e r a l n e direkci je državnih ž e l e z n i c v Beogradu, 
dne 4. februarja 1928.; G. D. br. 5840/28. 

* 

Blagovni p r o m e t m e d Trstom (Trieste), Reko (Flume), Pul jem (Pola) in Rovinjem (Rovigno 
d 'Istr ia) In republ iko Češkos lovaško (10). 

Izpremembe, dopolnitve in popravki železniške tarife z dne 1. septembra 1927. 

Z veljavnostjo od dne 1. februarja 1928. do pre
klica, odnosno do izvedbe po tarifni poti, je treba 
izvršiti v zgoraj označeni tarifi te-fe izpremembe, 
dopolnitve in popravke: 

V daljinarju tabele A naj se uvrste po abeced
nem redu naslednje postaje -L dotičnimi podatki: 

Na 224. strani: 
« | H. K. | Češka Lipa Stfelnice | » | 3611 5 | 6 !,» 
iPripomba pod črto se mora glasiti: 
«Siehe ausgerechnete Frachtsatze im Anfange». 

Na 238. strani: 
« | K | Stakčin 

Na 241. strani: 
J p e | Veliké Opatoyice 

610| U I 19 I : 

• s . Vildštein 
strani naj se 

1132 I 
316 

Na 232. strani naj se popravi v daljinarju ta
bele A pri postaji z nazivom: Male Brezno kilometr
ska razdalja «150» v «633». 

V abecednem pregledu na 272. strani do 293. 
strani naj se pri onih predmetih, pri katerih je na-

Banskä Bystfice . 
Bohumin Č. S. D. 
Celje—Kostelec . 
Češke Budčjovice 
Česky Tešin . . . 
Činadiv 
Jihlava hlavni nâ-

draži 
Jihlava méstské 

nadraži 
Klatovy 
Košiće 
Lipnik nad Bečvou 
Mohelnice . . . . 
Némecky Brod. . 
Nova Ž i l i n a . . . . 
Opava vychodni 

nadraži 
Opava zapadni na

draži 
Postfelmov . . . . 
Praha Denisovo 

nadraži 
Praha Masarykovo 

nadraži 
Praha Wilsonovo 

nadraži 
Prostéjov hlavni 

nadraži 
Smichov 
Staikov 
Strakonice 
Sušice 
Trnavé 
Velkà Bytes . . . 
Vršovica Nusle. . 
Vrutky 
Zdice 
Žilina 

1685 
36 

860 
370 
955 

2205 

915 

915 
915 

1755 
650 
820 
955 
955 

955 

38 
885 

«Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 24. februarja 1928., št. 43/X. 

2925 
72 

2435 
2435 
3055 
2925 

2435 

2435 
2435 
2925 
3055 
3055 
2435 
2925 

3055 

72 
3055 

1055 

1055 

990 

720 
990 
1025 
645 
790 
395 
915 
990 
1025 
915 
955 

2435 

2435 

2435 

3055 
2435 
2435 
2435 
2435 
2925 
2925 
2435 
2925 
2435 
2925 

865 
32 
710 
300 
760 
1760 

735 

735 
735 
1400 
525 
665 
760 
760 

34 

32 
725 

835 

835 

785 

585 
785 
815 
520 
645 
320 
735 
785 
815 
735 
765 

2760 
37 

2295 
2295 
2885 
2760 

2295 

2295 
2295 
2760 
2885 
2885 
2295 
2760 

17 

29 
2885 

2295 

2295 

2295 

1085 
38 
880 
370 
955 
2205 

915 

915 
915 
1755 
650 
820 
955 
955 

955 

. 38 
885 

1055 

1055 

990 

2925 
72 

2550 
2550 
3055 
2925 

2885 
2295 
2295 
2295 
2295 
2760 
2760 
2295 
2760 
2295 
2760 

720 
990 
1025 
645 
790 
395 
915 
990 
1025 
915 
955 

2550 

2550 
2550 
2925 
3055 
3055 
2550 
2925 

3055 

72 
3055 

2550 

2550 

2555 

3055 
2550 
2550 
2550 
2550 
2925 
2925 
2550 
2925 
2550 
2925 

865 
32 
710 
300 
760 
1760 

735 

735 
735 
1400 
525 
665 
760 
760 

34 

32 
1725 

835 

835 

785 

585 
785 
815 
520 
645 
320 
735 
785 
815 
735 
2760 

2760 
37 

2400 
2400 
2885 
2750 

2400 

2400 
2400 
2760 
2885 
2885 
2400 
2760 

17 

29 
2885 

2400 

2400 

2400 

2885 
2400 
2400 
2400 
2400 
2760 
2760 
2400 
2760 
2400 
2760 

Na 355. strani naj se dopolni pozicija br. 19! do
datka (Stahl und Eisen) tako-lo: 
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A 

B j 
C 

Tflnpr 

D 

E 

1320 

1085 

990 
* 

990 
955 
* 

955 
1085 

• 
995 

3245 

3245 

2185 
• 

2185 
2775 

* 
2500 
2775 

* 
2500 

1205 

880 

645 
* 

610 
785 
* 

785 
610 
• 

610 

2885 

2885 

1565 
* 

1330 
1680 

• 
1600 
1460 

• 
1330 

1320 

1085 

990 
• 

990 
955 

955 

1085 

995 

3245 

3245 

2185 
* 

2185 
2775 

» 
2500 
2775 

• 
2500 

1 
1205|2885 

880 

645 
* 

610 
785 
• 

785 
610 
* 

610 

2885 

1565 
» 

1330 
1680 

* 
1600 
1460 

• 
1330 

Na isti strani naj se prečrtajo v poziciji br. 21. 
dodatka (Holz) dosedanje postaje z d etičnimi po
datki m naj se izpremene tako-le: 

Berehovo . . . . 
Čirč 
Čirč statui hranice 
Suchć Boronka . . 
Svatava 
Terešov 
Užhorod 
Zâbrod 

1920 
2215 
2215 
2340 
2080 
2205 
1965 
2080 

1920 
2215 
2215 
2340 
2080 
2205 
1965 
2080 

Na 356. strani naj se izpromene v poziciji br. 22. 
dodatka (Mineralöl) pri postaji z nazivom: Tvrdošin 
vozninski stavki tabele A severnega dela. in sicer: 
«1330» pod BI, 6, 10 b in B4, 8, 9, l ì v «1250», 
«1200» pod B2, 7 in BIO a v «1120», «1245» pod B3 
v «1215». «1200» pod ВГ2 v «1250» in «975» pod 
B13 v «895». 

Vozninski stavki tabele A severnega dela pod A 
in B5 ostanejo neizpromenjoni. Pri tej postaji naj 
se popravijo vozninski stavki «2615» tabele B za 
Trst. (Trieste) in Reko (Fiume) pod B3 v «2610». 

Na isti strani naj se izpremene v poziciji br. 23. 
dodatka (Holzkohle) vozninski stavki «985» tabele A 
severnega dela za Trst (Trieste) in Reko (Fiume) v 
«960»; razen tega naj se dopolni ta pozicija dodatka 
z naslednjima postajama: 

cStakčin j — I - I 890 
Udavske — — 705 

1010 
1010 

— I — ! 890 I 10101 
— — I 705 1010 

Na isti strani naj se izpremene v poziciji br. 24. 
dodatka (Schwefelkies) vozninski stavki «1010» ta
bele B južnega dela za Trst (Trieste) in Reko (Fiu
me) v «1005*)». 

Na 357. strani naj se izpremene v poziciji br. 25. 
dodatka (Chemische produkte) pri postaji z nazivom: 
Bičkiv toviren v tabeli A severnega dela, vozninski 
stavki za Trst (Trieste) in Reko (Fiume) pri 51, in 
sicer: «3050» pod Al, 2, B. C v «2970», 

«2680» pod Dl, 2. El, 2, 3, 4, Fl , 2, 3, 4 v «2660», 
vozninski stavki tabele A severnega dela za Trst 

(Trieste) in Reko (Fiume) pri AIO pa: 
«3050» pod Al, 2 v «2960», 
«2680» pod B. Dl, 2 v «2625», 
«2115» pod C v «2135», 
«1620» pod El. 2, 3, 4 v «1640», 
«1245» pod Fl, 2, 3, 4 v «1205». 
Na 360. strani naj se prečrtajo v poziciji br. 30. 

dodatka (Automobile) pri postajah z nazivom: Mlada 
Boleslav hlavni nadraži, Mlada Boleslav mistni 
drâha in Zlin dosedanji vozninski stavki in naj se 
nadomestijo tako-le: 
Mlada Boleslav hlavni na

draži 
Mlada Boleslav mistni dréha 
Zlin 

6875 
6875 
5455 

3870 
3870 
3725 

3125 
3125 
3345 

7085 
7085 
5455 

3960 
3960 
3725 

3205 
3205 
3345 

Na isti strani naj se vpiše nova pozicija dodatka; 

Fo
rt

la
uf

en
de

 
1 

P
os

tn
um

m
er

 
[j 

33 

33 

Von Nach 

den 
Stationen 

Trieste 
Fiume 

1 

— 

1 

1 

Artikel 

Eisen 
(Roh-) 

aller Art 
usw. 

Schiffbau
material 

usw. 

des Aus-
nahme-
tarifes 

50 

51 

A 

B 

A 

B 

Im 
Verkehre 
mit den 

Stationen 

Tflnec 

Tflnec 

Trieste 
" • -

Fiume 
• • -

Schnittariftabelle 
A | B 1 A ! B 

5t j 10t 
A 1 B 

5t 
A | B 

10t 
Frachtsätze für 100 kg 

in tschechoslowakischen Hellern 

990 

990 

— 

— 

2185 

2185 

— 

— 

* 
475 
* t 
475 

475 
t 

475 

610 

785 

* 
1460 

1330 

1460 
t 

1330 

1400 

1630 

990 

990 

— 

— 

2185 

2185 

— 

— 

* 
475 
* t 
475 

475 
t 

475 

610 

785 

1460 
* t 
1330 

1460 
t 

1330 

1400 

1630 

Anmerkung 

* Gültig für das Lade
gewicht des verwen
deten Wagens. 

t Nach und von (Tri
este, Fiume) zur Aus
fuhr und Einfuhr über 
See. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beograda, 
dne 4. februarja 1928.; G. D. br. 3328/28. 

St. 278/III—28. 579 3-нЗ 

Razglas. 
Direkcija državnih železnic v Ljubljani odda na 

podstavi členov 86. do 98. zakona o državnem ra
čunovodstvu z dne 6. marca 1921. in njegovih izpre-
memb in dopolnitev odvoz smeti, blata i. dr. kakor 
tudi dovoz kamenja, pohištva L dr. pri progovni sek
ciji v Ljubljani, glavna proga, za dobo od dne 
20. aprila 1928. do dne 31. marca 1929. 

Ponudbe naj se podado, vpoêtevaje splošne po
goje, ki so interesentom na razpolago pri grad
benem oddelku podpisane direkcije v odseku za 
vzdrževanje proge, za dvovprežni voz z voznikom 
za dan ob osemurnem delavniku do dne 15. a p r i 
l a 1 9 2 8. do 10. ure. 

Ponudba mora biti opremljena s kolkom za 5 Din 
ter se mora vročiti v zapečatenem ovitku z napi
som: «Ponudba za oddajo voženj ponudnika N. N.» 
ekspeditu direkcije državnih železnic v Ljubljani. 

Ponudba mora navajati vse pogoje, ki jih zahteva 
železniška uprava, in klavzulo, s katero se podjet
nik izrecno odpoveduje pravici, zahtevati med de
lom poviSek ponujene enotne cene, in pristaja na 
to, da se mu odtegnejo od vsote zaslužka vse zako
nite pristojbine in takse. Pogoji so na razpolago pri 
odseku Ш/2-а direkcije za 10 Din. 

Ponudnik, ki1 se mu odda prevoz materiala, mora 
položiti predpisano kavcijo v znesku 5000 Din v 
gotovini ali v državnih vrednostnih papirjih pri bla
gajni direkcije državnih železnic v Ljubljani. 

Natančnejši podatki se dobivajo pri gradbenem 
oddelku podpisane direkcije v odseku za vzdrže
vanje proge. 

Direkcija državnih železnic v Ljubljani, 
dne 8. marca 1928. 

Natečaj za gradbene inženjerje in 
tehnične uradnike.* 

Z odobritvijo gospoda ministra za promet U. G. 
br. 3525/28 razpisuje uprava za gradnjo železnic 
natečaj za. sprejem večjega števila diplomiranih 
gradbenih inženjerjev in tehničnih uradnikov z do
vršenim gradbenim oddelkom srednje tehnične šol© 
za centralno upravo in sekcije za gradnjo in tra
siranje novih železniških prog. 

Obči pogoj za sprejem v službo je, da je kandi
dat državljan .kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev, da je dovršil gradbeni oddelek tehnične raku'-
tete ali gradbeni oddelek srednje tehnične šole in da 
je odslužil svoj rok pri vojski ali da je službovanja 
oproščen. Položajna in osnovna plača se določita 
sprejetemu kandidatu na podstavi zakona o držav
nem prometnem osebju po letih dosedanjega službo
vanja v državni ali privatni praksi. 

Izjemoma pa se sprejmejo v službo kot pogod
beni uradniki tudi diplomirani inženjerji Rusi, ki niso 
državljani kraljevine Srbov, Hrvatov, in Slovencev. 

Prošnji za sprejem mora priložiti vsak kandidat 
izpričevalo o rojstnem dnevu, o zakoniti zakonski 
zvezi, o letih otrok; diplomo o dovršeni tehnični fa 
kulteti ali srednji tehnični šoli; potrdilo pristojnega 
oblastva o dosedanjem poklicu in vedenju; zdrav
niško izpričevalo o zdravju; potrdilo pristojnega ob
lastva o ureditvi vojaške obveznosti; pottdilo pri
stojnega oblastva o dosedanjem delovanju v državni 
službi in potrdilo o privatni praksi, če jo ima, ako 
pa je kandidat v službi, dovolilo pristojnega ob
lastva za prestop v upravo za gradnjo železnic. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata' i 
Slovenaca» z dne 21. marca 1928., št. 65. 

Pravilno kolkovano prošnjo z vsemi dokumenti 
je treba poslati upravi za gradnjo železnic v Beo
gradu najkesneje do dne 15. a p r i l a 1 9 2 8. 

Iz pisarne uprave za gradnjo železnic v Beogradu, 
dne 15. marca 1928.; U. G. br. 3525/28. 

9 6 . 
Tolmačenje dopolnitve v pravilniku o 
prijavi in odjavi plovnih objektov.* 

Dopolnitev člena 6. v pravilniku o prijavi in od
javi plovnih objektov v rečnih pristaniščih kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki je bila raz
glašena v «Službenih Novinah» z dne 21. februarja 
1928., št. 40/IX,** in ki se glasi, da se odpenjanje 
in pripenjanje praznih vlačilnic iz vlake ali v vlako 
ne smatra za trgovinsko operacijo, je tolmačiti samo 
kot olajšavo, da se uprosti administracija ob pri
javah io odjavah plovnih objektov pri pristaniških 
kapetanijah, nikakor pa ne tako, da bi izpreminjala 
pozitivne odredbe točke 16.) člena 198. taksnega in 
pristojbinskega pravilnika, po katerem je zaradi po
biranja pristaniških taks po tar. post. 303. iz zakona 
o taksah vselej tudi vsako pripenjanje in odpenjanje 
plovnih objektov smatrati za trgovinsko operacijo. 

Iz pisarne uprave pomorstva in rečnega prometa 
v Beogradu, 

dne 10. marca 1928.; št, 1751. 

K št. 1092/28. 578 3—3 

Razpis. 
Agrarna direkcija v Ljubljani razpisuje zase ka

kor tudi za okrožni agrarni urad v Ljubljani pis
meno ofertno licitacijo potrebnih uradnih prostorov. 

Pogoji: Oba urada potrebujeta skupno najmanj 
10 prostorov v povprečni izmeri po 20 m2. 

Prostori so lahko ločeni in ni treba, da bi bili v 
isti stavbi; vendar pa mora biti 6 sob, odnosno mo
rajo biti 4 sobe skupaj. 

Prostori morajo biti suhi, zračni, svetli in oskrb
ljeni s pečini in električno razsvetljavo. 

Višina najemnine naj se navede v pismeni po
nudbi; odpovedni rok je trimesečen. 

Pravilno kolkovane in zaprte ponudbe naj se 
vlože do dne 18. a p r i l a 19 28. ob enajstih pri 
agrarni direkciji v Ljubljani, Gosposka ulica št. 15, 
kjer se bodo takoj nato odprle. 

Agrarna direkcija v Ljubljani, 
dne 12. marca 1928. 

Opr. št. 790. 

Razpis. 
668 

Delavska zbornica za Slovenijo razpisuje oddajo 
zidarskih, tesarskih, krovskih, mizarskih, kleparskih, 
vodovodno - instalacijskih, slikarskih, pleskarskih, 
parketarskih, pečarskih (Lutzove peči, ščedSniki) del 
in dobavo za3torov pri adaptacij, stare okoliške 
šole v Celju. 

Vsi podatki in razpisni pripomočki se dobivajo 
med uradnimi urami pri delavski zbornici v Ljub
ljani, Poljanska cesta Št. 12, in pri borzi dela v Celju 
(palača Hrvatske štedionice). 

Ponudbe naj se vlože v enem omenjenih uradov 
najkesneje dne 1 2. a p r i l a 1 9 2 8. do 12. ure. 

Delavska zbornica za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 24. marca 1928. 

Št. 2120. 646 3—2 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje na pod
stavi členov 86. do 98. zakona o državnem računo
vodstvu z a p r e v z e m p l e s k a n j a d e ž e l 
n e g a m o s t u č e z S a v o v R a d e č a h p r i 
Z i d a n e m m o s t u p r v o j a v n o u s t n o 
o f e r t n o l i c i t a c i j o n a dain 11 . a p r i l a 
1 9 2 8. ob 1 1 . u r i v sobi št. 17 gradbene direk
cije v Ljubljani. 

Natančnejši razglas o licitaciji glej. v Uradnem 
listu 29 z dne 24. marca 1928. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 20. marca 1928. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 21. marca 1928., št. 64/XIX. 

** Uradni list z dne 29. februarja 1928., št. 60/20. 
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36. 202 Letnik X. 

št. 600/F. ' 690 3 - 1 

Razglas o tretji ustni licitaciji za dobavo 
gramoza v območju gradbene sekcije v 

Kranju. 
Ker tudi druga javna ustna licitacija za dobavo 

gramoza ni uspela, razpisuje podpisana gradbena 
sekcija po odloku gradbene direkcije v Ljubljani z 
dne 23. marca 1928., št. 1996/III, javno ustao 'licita
cijo na torek dne 

10. a p r i l a 1 9 2 8 . 
ob 9. uri v istem redu, kakršen je bil predpisan za 
prvo licitacijo (glej Uradni list 5 z dne 14. januarja 
1928.). 

K licitaciji morajo prinesti ponudniki potrdilo 
davčnega urada o plaćanih davkih. Po odloku grad
bene direkcije z dne 12. marca 1928., št. 1812, k a v 
c i j e ni t r e b a p o 1 a g a t i, ker se bo pri odplači
lih na račun zaslužka odtegnila 10%na varščina, ki 
se izplača dobavitelju šele po uspeli kolavdaciji. 

Gradbena sekcija v Kranju, 
dne 25. marca 1928. 

Št. 2251/П. 590 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 140 m3 jamskega lesa. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 

4. a p r i l a 1 9 2 8 . ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 14. marca 1928. 

št. 2291. 623 2 - 2 
Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava dveh pisalnih strojev. 
Ponudbe naj se vlože pri podpisani direkciji naj

kesneje do dne 2 8. m a r c a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 16. marca 1928. 

3.) dne 1 6. a p r i l a 1 9 2 8 . za občine: Opl o t -
n i c o in O k o š k o v občinski pisarni v Oplotnici 
s pričetkom ob 10. uri; 

4.) dne 1 8. a p r i 1 a 1 9 2 8. za občine:. Sv. K u -
n i g u n d o , P a d e S k i v r h , S t r a n i c e in 
Z r e č e v občinski pisarni v Zrečah s pričetkom 
ob 11. uri; 

5.) dne 2 0. a p r i l a 1 9 2 8 . za občini: V i 
t a n j e in B r e z e n v občinski pisarni v Vitanju s 
pričetkom ob 10. uri. 

Natančnejši pogoji so razvidni iz razglasov na 
uradnih deskah sreskega poglavarja v Konjicah in 
imenovanih občin. 

V K o n j i c a h , dne 13. marca 1928. 

Sreski poglavar: Trstenjak s. r. 

št. 360. 641 3 - 2 

Razglas o prvi ofertni licitaciji za zgra
ditev gospodarskega poslopja javne bol

nice v Murski Soboti. 
Na podstavi pooblastila gradbene direkcije v 

Ljubljani št. 1954 z dne 17. marca 1928. razpisuje 
gradbena sekcija v Murski Soboti p r v o o f e r t n o 
l i c i t a c i j o za z g r a d i t e v g o s p o d a r s k e 
g a p o s l o p j a j a v n e , b o l n i c e v M u r s k i 
S o b o t i . 

L i c i t a c i j a s e b o v r š i l a v s r e d o d n e 
11. a p r i l a 1 9 2 8. ob 10. u r i v pisarni grad-
beue sekcije v Murski Soboti. 

Popolni razglas glej v Uradnem listu 29 z dne 
24. marca 1928. 

Gradbena sekcija v Murski Soboti, 
dne 20. marca 1928. 

St. 2312/П in 2313/11. 622 2—1 

Razpis dobav. 
Razpisuje se dobava: 
1.) 500 kg katrana; 
2.) 60 kg minijeve barve, 30 kg pokosta (finneža) 

in 30 kg črne oljnate barve. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje .do dne 

4. a p r i l a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 16. marca 1928. 

Št. 2459/Ц. 685 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava merilca za vročo vodo. 
Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do (ino 

6. a p r i l a 1 9 2 8 . ob 11. uri. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 23. marca 1928. 

Št. 1424Д1. 629 

Št, 46/6. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

dne 15. marca 1928.: 
1 zlata naprsna igla s tremi rubini v podolgasti 

obliki; 1 bankovec za 100 Din; 1 delayska knjižica 
z učnim in pomočniškim izpričevalom na ime: Vera 
Benedik; 1 briljantni prstan z dvema briljantoma v 
platini; 1 črn batistast nov predpasnik, 1 rožni ve
nec in 1 žepni robec: 1 bankovec za 1000 Din; ena 
črna usnjena torbica za akte, v njej nekaj perila 
in toalete; 1 črn dežnik; i srebrna tulsika doza z 
monogramom FP; 1 temnovijoličasta usnjena denar
nica, v njej 640 Din in 1 aikademska legitimacija na 
ime: Poznič Roman. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

dne 15. marca 1928.: 
1 bankovec za 10 Din; 1 bankovec za 10 Din; 

1 črna usnjena denarnica, v njej 1 robec, 1 zrcalo, 
1 zavojček pudra, l k o s barvila za ustnice in manjša 
vsota denarja; 1 moška šerpa; 1 bankovec za ,100 
Din in 1 bankovec za 10 Din; 1 zlat ženski uhan; 
1 mlad črnobetolisast lovski pes; 1 bankovec za 
100 Din in 1 bankovec za 10 Din; 1 zlata zapestna 
ura na črnem traku; 1 prazna ženska .ročna torbica; 
6 bankovcev po 10 Din; 2 bankovca po 10 Din; ena 
temnorjava moška suknja s pasom. — V železniških 
vozovih so se našli ti-le predmeti: 6,moških dežni
kov, 7 ženskih dežnikov, 1 dežnik vpalici. 5; palic, 
3 čepice, 1 otroška Čepica in 1 otroške rokavice, 
1 podglavnik, 1 ženska torbica, 2 zračni sesaljki za 
kolo, 1 zavitek otroškega perila. 1 škatla starega 
perila in čevlji,. i2 para rokavic, 1 zavitek blaga, 
2 šala, 1 par čevljev, 1 usnjena torbica, 1 volnena 
ruta, 2 ženska klobuka in 1 torbica za akte. — V 
Unionski kavarni so se našli ti-le predmeti: Ì moški 
dežnik, 1 galoše, 1 žepni nož, 2 ključa, 1 zlat poročni 
prstan, 2 svetinji, 2 vžigalnika, 1 usnjen tobolee z 
12 cigaretami. 1 srebrn lornjon z zlato verižico. 
1 tok za naočnike in 1 svilen moški šal. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 15. marca 1928. 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 140ma jamskega lesa. 
Ponudbe naj se vlože do dne 3. a p r i l a 1 9 2 8 . 
Več pri podpisani direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Zabukovci 
(pošta Griže), 

dne 20. marca 1928. 

Br. 3135/8. 618 

Razglas o dražbi občinskih lovov v srezu 
Mariboru, levi breg. 

Dražba občinskih lovov v srezu Mariboru, levi 
breg, se bo vršila po nastopnem redu: 

dne 2 3. a p r i 1 a 1 9 2 8. z a o b č i n e: Ciglenee, 
Cirknico, Dobrenje, Dragučevo, Spodnji Duplek, 
Gradiško, Gradišče in Grušovo; 

dno 2 4. a p r i l a 1 9 2 8 . z a o b č i n e : Št. llj, 
Janževo goro, Jarenino, Jelovee pri Mariboru, 
Sv. Jurij ob Pesnici, Kamnieo in Kanižo; 

dne 2 5. a p r i l a 1 9 2 8 . z a o b č i n e : Sv. Mar
jeto ob Pesnici, Sv. Martin pri Vurbergu, Pe.snički 
dvor, Sv. Peter, Plač in Poličko vas; 

dne 2 6. a p r i l a 1 9 2 8. z a o b č i n e : Rošpoh, 
Selnico ob Muri, Slemen, Svečino, Spodnji Jakobski 
dol, Zgornji Jakobski dol, Vrtiče in Vukovski dol; 

dne 2 7. a p r i l a 1 9 2 8 . za o b č i n e : Dr vanjo, 
Korene, Kreinberg, Zgornjo Ročico in Zitence. 

Dražba se bo vršila pri sreskem poglavarju v 
Mariboru, levi brog, v sobi št. 8. 

Z dražbanjem se bo začelo vsak dan ob 9. uri 
zjutraj, in sicer se bodo kLicali občinski lovi po 
redu, po katerem so navedeni v tem razglasu. 

Zdražitelj lova mora plačati razen zakupnine 
tudi letno 20%no oblastno doklado na dražbeno na
jemnino. 

V M a r i b o r u , dne 11. marca 1928. 

Sreski poglavar v Mariboru. levi brog: 
dr. Ipavic s. r. 

Št. 1480/11. 661 
Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava naslednjih materialij : 1 va
gona cementa, 20.000 zidnih opek, 20m3 rezanega 
lesa in 60 ms šip za okna kakor tudi 1 stražnice. 

Pogoji so interesentom prt podpisani direkciji, na 
razpolago. 

Ponudbe naj se vlože do dne 10. a p r i l a l 9 2 8. 
Direkcija državnega rudnika v Zabukovci 

(pošta Griže), 
dne 24. marca 1928. 

Št. 3377/28. 

Razglas. 
646 

V o d o v o d n a z a d r u g a , r. z. z o. z. v Lu
kovici, uživa po naredbi gospoda ministra za finance 
z dne 25. decembra 1923., br. 43.322 (№adni list z 
dne 7. januarja 1924., št. 3/1), oprostitev od plače
vanja taks, navedenih v tej naredbi; izza dne 1. aprila 
1928. za čas, dokler veljajo sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 17. marca 1928. 

Št, 1573/2/28. ad. . 617, 2—2 

Razglas o dražbi občinskih lovov 
v konjiškem srezu. 

Dražba občinskih lovov v konjiškem srezu se bo 
vršila po naslednjem redu: 

1.) dne 11. a p r i l a 1 9 2 8. za občine: B e z i -
no, G r u š o v j e , K o n j i c e - t r g , T e p a n j e , 
T o 1 s t i v r h in V r h ol j e v uradu* sreskega po
glavarja v Konjicah (soba št. 1) s pričetkom ob 
10. uri; , 

2.) dne 1 3. a p r i 1 a.-,l-. 9 2 8. za občine: S v. J e r -
n e j , L a ž e , L o č e in Z b e l o v o v občinski pi
sarni v Ločah z pričetkom ob 10. uri; 

693 Razpis. 
Podpisano županstvo razpisuje ml e s t o s o -

c i a l n o p o l i t i č n e g a r e f e r e n t a . 
Pravilno kolkovani prošnji je treba priložiti šol

ska izpričevala; rasen tega se zahteva znanje vseh 
socialnih zakonov. — Plača po dogovoru. 

Prošnje naj se vlože najkesneje do dne 1 O e g a 
a p r i l a 1 9 28. ob 12. uri. 

Županstvo trga Trbovelj, 
dne 26. marca 1928. 

I. Sitter s. r., župan. 

692 Razpis. 

Podpisano županstvo razpisuje m e s t o g r a d -
be n e g a r e f e r e n t a . 

Pravilno kolkovani prošnji je treba ; priložiti 
dokaz o dovršeni višji gradbeni šoli. in .najmanj tri
letni praksi. — Plača po dogovoru. 

Prošnje naj se vlože najkesneje do dne l O e g a 
a p r i l a 1 9 2 8. ob 12. uri. . ,, 

Županstvo trga Trbovelj, 
dne 26. marca 1928. 

I. Sitter s. r., župan. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Preds,'213/4/28—2. . • " 3 - 2 

Razpis. 
Pri okrajnem sodišču v P t u ju, ,se odda m e s t o 

s o d n e g a s l u g « . ' 
Prošnje naj se vlože do dne 

15. a p r i l a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 



30. 
Obširni razpis glej v Uradnem listu 29 z dne 

24. marca 1928. ': 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 30. marca 1928. 

S 11/28—2. 650 

Konkurzni oklic 
Razglasitev konkurza o imovini Ivana Cirila 

K o t a r j a, lastnika drogerije v Ljubljani, Sv. Petra 
cesta št. 19. 

Konkurzni komisar: dr. Anton Stuhec, svetnik 
deželnega sodišča v Ljubljani. 

Upravnik maso: dr. Fran Tominšek, odvetnik v 
Ljubljani. 

Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 140 dne 3. a p r i l a 1 9 2 8 . ob desetih. Oglasit-
vcni rok do dne 3 0. a p r i l a 1 9 2 8. Ugotovitveni 
narok pri podpisanem sodišču dno 1 9. m a j a 1 92 8. 
ob desetih. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 21. marcii 1928. 

S 11/27—208. 6 5 3 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Franc K ö n i g , trgovec v Celju. 
Konkurs, ki je bil razglašen s sklepom opr. št, 

в 11/27—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 157. 
k. r. odpravljen, ker se je sklenila prisilna poravnava. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 21. marca 1928. 

203 
E 212/28—2. 648 

Oklic 
MaTtinu M o n i č u, posestniku v Malem Pudlogu 

št. 9, je vročiti v izvršilni stvari drja. Janka Men
cingerja, odvetnika v Krškem, zoper Martina Me
nica sklep z dne 21. marca 1928., opr. št, E 212/28-2, 
s katerim so je dovolila prisilna uprava nepremičnin: 
vi. št, 319, davčna občina Ravno, in vi. št. 144, 
davčna občina Smednik. 

Ker je sedanje bivališče Martina Menica neznano, 
so mu postavlja za skrbnika Janez Arn, posestnik v 
Velikem Pudlogu št. 6. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
• dne 21. marca 1928. 

649 .S 23/27—100. 

Potrditev prisilne poravnave. 
Odobruje se poravnava, ki jo je sklenil dno 

20. marca 1928. konkurzni dolžnik Franc K o v a -
« i č, trgovec v Vojniku, s svojimi upniki za 50 % 
-rijih terjatev. Ta kvota je plačljiva v osmih dneh 
po pravnomočni sodni potrditvi poravnave. 

Ce konkurzni dolžnik pravočasno ne plačajte 
kvote, zapade ugotovljena terjatev celotno v plačilo. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek I., 
dne 21. marca 1928. 

C 40/28—1. 647 

Oklic 
Splošna gospodarska zadruga, r. z. z o. z. v Sev

nici, ki jo zastopata E. Krulej in Anton Eržen, oba 
v Sevnici, je vložila zoper Davorina B r a č k a in 
Terezijo B r e č k o v o , trgovca v Rajhenburgu,^ se
daj neznanega bivališča., tožbo zaradi 50.000 Din s 
pripadlu. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
11. a p r i l a 1 9 2 8 . 

ob pol dvanajstih pri tem sodišču v sobi št. 5. ^ 
Ker je bivališče obeh tožencev neznano, se jima 

postavlja za skrbnika Franc Cvirn, posestnik in 
gostilničar v Rajhenburgu. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek II., 
dne 20. marca 1928. 

Letnik X. 

mičnin: zemljiška knjiga Zagrad, vi. št. 61: travnik 
in pašnik, cenilna vrednoet 624 Din 60 p; vi. št. 283: 
hiša z gospodarskim poslopjem in s priteklino, ce
nilna vrednost 117.372 Din, 'zemljišča (njive, trav
niki, vinogradi, gozdi in pašniki), cenilna vrednost 
76.970 Din 10 p — skupaj 194.966 Din 70 p; naj
manjši ponudek 130.000 Din. 

K nepremičnini ad vi. št. 283 spada kot priteklina 
razno gospodarsko orodje v ceniinï vrednosti 
13.002 Din. 

Pod.najmanjšim ponudkom se ne bo .prodajalo. 
Vadij: 20.000 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 29. februarja 1928. 

A 24/28—5. 591 

S 4/27—53. '. 656 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prezadolženec: Alojzij P š u n d o r , trgovec v 

Mariboru. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilni porav

navi, ki jo predlaga prezadolženec, se določa narok 
na dan 1 2. a p r i i a 1 9 2 8. ob desetih pri tem so
dišču v sobi št, 84. 

Prezadolženec mora priti k naroku osebno. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 

oddelek III., 
dne 17. marca 1928. 

Cw a 546/27—2. 686 

Oklic. 
Ivanu K r a m e r j u v Prnjavoru, sedaj nezna

nega bivališča, je vročiti menično tožbo z dne 22. no
vembra 1927., opr. št. Cw a 546/27—1, zaradi 1570 
Din s'.pripadki. 

Ker je bivališče Ivana Kramerja neznano, se mu 
postavlja za skrbnika dr. Ivan Modic, odvetnik v 
Ljubljani. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 
oddelek II. a, 

dne 22. marca 1928.. 

Poklic dediča neznanega bivaliSča. 
Magdalena P iT m an, rojena Gorišek, poeest-

nica na JarČjem vrhu št. 2 pri Bučki, je dne 31. de
cembra; 1927. umrla, ko je napravila ustno oporoko 
pred pričami. Kot volilojemnik in eventualen nujni 
dedič je vpošteven tudi zapustničin sin Janez Pir-
înan, ki je neznanega bivališča — baje nekje pri 
Metliki. Janezu Pirmanu se je postavil za skrbnika 
Jakob Artač v Krškem. 

Janez Pirman se pozivlje, naj se tekom e n e g a 
l e t a zglasi pri sodišču, sicer se bo izvršila zapu
ščinska razprava po Magdaleni Pirm&novi s skrbni
kom Jakobom ArtaČem. 

Okrajno sodišče v Krškem, oddelek L, 
dne 9. marca 1928. 

E 333/26—28. №2 

Dražbeni oklic. 
Dne 3. a p r i l a 192 8. ob enajstih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 20 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastralno občino Dražice, 
polovice vi. št. 67. 

Cenilna vrednost: 19.915 Din; najmanjši ponu
dek: 13.277 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek I I , 
dne 7. marca 1928. 

Cg la 49/28—,1. • 664 

Oklic 
Tu toži Ana šimec, posestnikova žena v Gribljah 

št. 39, po ' drju. Ivanu Vasiču, odvetniku v Novem 
mestu, Jureta S i m ca, sedaj nekje v Amerik^ za
radi plačila 10.300 Din s pripadki. 

Prvi narok se je določil na dan 
1 1 . a p r i l a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 58. 
Ker je bivališče Jureta Simca neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Fran Gaifzarolli, odvetnik v 
Novem mestu. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek I. a, 
dne 20. marca 1928. 

T 10/28—3. 644 
Amortizacija. 

Na prošnjo Franceta Š t i b i 1 j a, mesarja v Stu
dencih pri Mariboru št. 21, se'uvaja postopanje z-a 
amortizacijo nastopne deležniške knjižice, ki jo je 
prosilce baje izgubil: Deležniška knjižica Kreditnega 
društva Mestne hranilnice ljubljanske št. 591/K s 
saldom 6250 Din. 

Imetnik te deležniške knjižice se pozivlje, naj 
uveljavi svoje pravice v Š e s t i h m e s e c i h od 
dne te objave v Uradnem listu, ker bi *se sicer po 
tem roku izreklo, da jo deležniška knjižica brez 
moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III , 
dne 13. marca 1928: 

E 843/27—16. 589 
Sklep. 

Zahtevajoča stranka: notar Ivan Ušlakar v Sev
nici, 

zavezana stranka: Jožef M e d v e š e k in Jožefa 
M e d v e š e k , posestnika v Lončarjevem dolu, zaradi 
3875 Din. 

Na prisilni dražbi dne 9. marca 1928. ni bilo no
bene ponudbe. Zato je Izvršba po dražbi nepremič
nin: vi. št. 324, katasteama občina ftgarski vrh, in 
vi. št. 122, katastealna občina Žurkov dol, dovoljena 
s sklepom podpisanega sodišča opr. št. E 843/27—2, 
po § 151. i. r. ustavljena. 

Pred potekom pol leta od dražbenega roka se 
vnovična uvedba dražbenega postopanja ne more 
predlagati. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek II., 
dne 9. marca 1928. 

Ne 188/28—3. 592 3—1 
Amortizacija. 

Na prošnjo, ki jo je vložila Frančiška K e n d -
j o r, zaeebnica v Ljutomeru, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne hranilne knjižice, ki jo je 
prosilka bajo izgubila: Hranilna knjižica Okrajne 
posojilnice v Ormožu št. 5788 z gotovino'33.732 Din 
82 p, glaseča se na ime: Frančiška Kendjer. . 

Imetnik te hranilne knjižice se pozî vlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e e e ç i h o d današ
njega dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, 
dne 1. marca 1928. 

P 23/28. 631 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 

24. januarja 1928., opr. št, L 1/28—4, je bil Anton 
Ž e 1 j k o, posestnik v Smolinji vasi št. 59, zaradi 
kverulantstva neomejeno preklican. 

Za skrbnika mu je postavljen Karel Zupančič, 
vodja zemljiške knjige v p., stanujoč v Žabji vasi 
št. 56. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek I , 
dne 17. februarja 1928. 

E 250/28—8. büß 
Dražbeni oklic 

Na predlog drja. Walterja Riebla, upravitelja 
mase v konkurzu firme: J. V o k a č , L j u b l j a n 
s k i m a g a c i n v C e l j u , bo dne 4. a p r i l a 
19 2 8. ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 4 na 
podstavi obenem odobrenih pogojev dražba) nepre-

468 Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a i i s t a se n a s t o p n i z a d r u g i : 

156. Sedež: Sv. Barbara v Slovenskih goricah. 
Besedilo firme: Agrarna zadruga pri Sv.Barbart 

v Slov. gor., registrirana zadruga z neomejeno za
vezo. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, z vza
jemnim delom članov stremiti za tem, da se izvede 
agrarna reforma čim hitreje, pravičneje in za inter
esente-koristneje. Zato 

a) zastopa, ščiti in pospešuje splošne koristi čla
nov ter zlasti skrbi, da se interesentom! agïarne 
reforme ob najugodnejših pogojih odkupi veleposest
niška zemlja; 

b) prireja shode in tečaje za razpravljanje o sta
nju agrarne reforme in drugih gospodarskih vpra
šanj, ki so s tem v zvezi; 

c) sprejema od članov za odkup veleposestniške 
zemlje denar kot hranilne vloge; 

d) daje članom posojila za odkup zemlje in pro
duktivne potrebščine; 

•e) prevzema zemljo v zakup ter jo skupno ob
deluje ali pa jo daje članom v podzakup, odnosno 
jo kupuje in prodaja; 
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f) dviga kulturo in plodovitost tal s skupnimi 
tehničnimi sredstvi in melioracijami. 

Zadružna pogodba z dne 11. februarja 1928. 
Oznanila se izvršujejo z razglasitvijo pred cer

kvijo pri Sv. Barbari in z nabitkom na vidnem mestu 
v zadružnih prostorih. 

Nacelništvo . sestoji iz petih zadružnikov; člani 
načelništva so: Anton Hrastnik, posestnik v Zimici 
(načelnik); Ivan Bračko, posestnik v Jablancah (pod-
načelnik); Josip Lešnik, posestnik v Spodnji Koreni 
(tajnik): Peter Slanic, posestnik v Žikarcih (blagaj
nik): Ivan Stuber, posestnik v Jablancah. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima nacelništvo. 
Podpis firme: Firmo podpisujeta skupno po dva 

člana načelništva tako, da postavljata svoja pod
pisa pod njeno napisano ali natisnjeno besedilo. 

M a r i b o r , dne 23. februarja 1928. 

157. Sedež: Zgornja Sv. Kungota. 
Besedilo firme: Agrarna zajednica v Zg. Sv. Kun

goti, registrirana zadruga z neomejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zajednica ima namen, z vza

jemnim delom vseh članov izboljševati njih gmotni 
in kulturni položaj, zlasti pa pospeševati najugod
nejšo izvedbo načrtov agrarne reforme ter omogo
čati najhitrejšo likvidacijo imovinskih odnošajev, 
nastalih med državo in člani zaradi izvajanja agrar
ne reforme. 

Zadružna pogodba z dne 15. decembra 1927. 
Oznanila se izvršujejo z nabitkom v poslovalnici. 
Nacelništvo sestoji iz petih zadružnikov; člani 

načelništva so: Ivan Eferl, viničar v Kozjaku št. 2 
(predsednik); Ivan Flakus, posestnik pri Zgornji 
Sv. Kungoti št. 197 (podpredsednik): Avgust Rojko 
in Jakob Flakus, oba posestnika pri Zgornji Sv. Kun
goti; Mihael Hamer, posestnik v Blintovcu št. 199. 

Pravico, zastopati zadrugo in podpisovati firmo, 
imata po dva člana načelništva ali en član uprav
nega odbora in tajnik (poslovodja) zajednice. 

Sedanji poslovodja je Avgust Sedivi, najemnik 
pri Zgornji Sv. Kungoti št. 3. 

M a r i b o r , dne 16-. februarja 1928. 

П. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e in d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

158. Hranilnica in posojilnica na Čatežu, reg. zadr. 
z neom. zav.: 

Vpisal se je novi član načelništva Ignacij Vitigoj, 
posestnik v Dolenji vasi št. 7. 

N o v o m e s t o , dne 14. februarja 1928. 

159. Agrarna zajednica za Dolnjo Lendavo, Trimlini 
in Dolnjelendavske gorice, registrovana zadru
ga z neomejeno zavezo v Dolnji Lendavi: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva Šte
fan Kuhar in Franc Vuk; vpisala pa sta se novo
izvoljena člana načelništva Franc Sobočan in Flori-
jan Rapoša, oba posestnika v Dolnjelendavskih 
goricah. 

M a r i b o r , dne 23. februarja 1928. 

160. Gradbeno društvo učiteljstva na tehniški sred
nji šoli v Ljubljani, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo s sedežem v Ljubljani: 

Iz načelništva so izstopili ing. Leo Novak, prof. 
Jože Kremenšek in prof. Mihael Presi; na novo pa 
so vstopili v nacelništvo prof. Saša Šantel v Ljub-

• Ijani, dr. Živko Lapajne, zdravnik v Ljubljani, in 
Avgusta Šantel, strokovna učiteljica v Mariboru. 

Član načelništva ing. Romeo Fakin je izpremenil 
priimek «Fakin» v priimek «Strojnik». 

L j u b l j a n a , dne 21. februarja 1928. 

161. Konsumno društvo za Slovenijo, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo s sedežem v Ljub
ljani: 

Iz načelništva je izstopil Širne Jurčič. 
L j u b l j a n a , dne 21.februarja 1928. 

162. «Mojmir», registrovana kreditna in stavbena 
zadruga z omejeno zavezo v Mariboru: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva Fra
njo Vrabl in Friderik Zinauer; vpisal pa se je novo
izvoljeni član načelništva Martin Gabrijel, carinski 
uradnik v Mariboru. 

M a r i b o r , dne 28. februarja 1928. 

163. Gospodarska, strojna in vodovodna zadruga za 
občino Metlika, reg. zadr. z om. zav. v Metliki: 

Izbrisal se. je dosedanji član načelništva Konrad 
Barle. 

N o v o m e s t o , dne 14. februarja 1928. 

164. Hranilnica in posojilnica v Naklem pri Kranju, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Lovro črnilec; v na
celništvo pa je vstopil Lovro Rozman, posestnik v 
Velikem Naklu št. 36. 

L j u b l j a n a , dne 21. februarja 1928. 

165. Prva jugoslovanska čipkarska zadruga v Ži-
reh, registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 15. januarja 1928. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorici: Ivanka Seljak in Neža Demšar, do
sedanji članici načelništva. 

Besedilo likvidacijske firme: Prva jugoslovanska 
čipkarska zadruga v Žireh, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorici podpisujeta likvida
cijsko firmo skupno. 

L j u b l j a n a , fine 21. februarja 1928. 

III. Izbrisala se jo nastopna zadruga: 

166. Zadružna elektrarna Zlatoličje, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo v likvidaciji: 

Ker je likvidacija končana. 
M a r i b o r , dne 16. februarja 1928. 

Razne objave. 
Opr. št. 1330/2—1928—1. 652 

Razpis. 
Podpisani urad razpisuje na podstavi § 8. služ

benega pravilnika za zdravnike-uradnike osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev v Zagrebu na svo
jem ambulatoriju v Ljubljani 

službo z d r a v n i k a - u r a d n i k a II. plačilnega 
razreda, 1. stopnje, s p e c i a l i s t a z a n o t r a n j e 
b o l e z n i ali z d r a v n i k a za s p l o š n o p r a 
k s o z letno plačo 34.500 Din in. pripadajočimi rod
binskimi dokladami. 

Pogoje za razpisano službo določa zgoraj ome
njeni službeni pravilnik. Če ne bi bilo pogojev za na
mestitev zdravnika - uradnika, se namesti zdravnik 
pogodbeno. V tem primeru mu pripadata ista plača 
z 10%nim doplačilom in rodbinska doklada. 

Svojeročno spisane prošnje je treba opremiti s 
krstnim listom, domovnico, poročnim listom, rojst
nimi listi otrok, šolskimi izpričevali, izpričevali o 
dosedanjih službah, zdravniškimi izpričevali in po
trdilom' o ureditvi vojaške dolžnosti. Zdravje se 
mora dokazati z izpričevalom, izdanim po zdravniku 
državnega ali javnega urada, in še z enim izpriče
valom, izdanim po državnem ali drugem javnem 
dispanzerju, odnosno zdravniku specialistu za tuber
kulozo, s katerim se ugotavlja, da je bil prosilec 
vsestranski pregledan in da ne boluje za tuber
kulozo. 

Prošnje naj se vlože pri podpisanem uradu v 
Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 20, do vštetega dne 

2 3. a p r i l a 19 28. 
do 12. ure. Kesneje došle in nezadostno opremljene 
prošnje se ne bodo vpoštevale. 

Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani, 
dne 23. marca 1928. 

Vabilo na redni letni občni zbor, 
ki ga bo imelo 

Gospodarsko društvo «Ljudski dom», 
r. z. z o. z. v Mariboru, 

v četrtek dne 12. a p r i l a 1 9 2 8 . ob pol devet
najstih (ob pol 7. uri zvečer) v prostorih Zadružne 

banke v Ljubljani, Aleksandrova cesta št. 5. 

D n e v n i r e d : 
1.) Čitanje zapisnika o zadnjem občnem zboru. 
2.) Poročilo načelništva, 
3.) Poročilo nadzorništva. 
4.) Čitanje revizijskega poročila Zveze gospodar

skih zadrug za Jugoslavijo. 
5.) Volitev načelništva. 
6.) Volitev nadzorništva. 663 
7.) Slučajnosti. „ „ . .„ A 

' Z a n a c e l n i š t v o : 
A. Kristan s. r. š. Jurčič s. r. 

Vabilo na IX. redni občni zbor, 
ki gaj bodo imele 

Združene papirnice 
Vevče, Goričane in Medvode, 

d. d. v Ljubljani, 
v ponedeljek dne 1 6. a p r i 1 a 1 9 2 8. ob pol 16. uri 
v veliki posvetovalnici Ljubljanske kreditne banke 

v Ljubljani, Dunajska cesta št. 1. 
S p o r e d : 

1.) Poslovno poročilo, predložitev računskega 
sklepa in bilance za poslovno leto 1927. 

2.) Poročilo nadzorništva. 
3.) Sklepanje o razdelitvi čistega dobička in po

delitev absolutorija upravnemu svetu. 
4.) Dopolnilne volitve v upravni svet in v nad-

zorništvo. 
5.) Določitev kredita za izvrševalni odbor za 

leto 1928. 
6.) Raznoterosti. 688 

* * * 
Po § 15. družbenih pravil daje posest desetih 

delnic pravico do enega glasu na občnem zboru. 
Delnice delničarjev, upravičenih za glasovanje, se 
morajo založiti z nezapadlimi kuponi vred vsaj šest 
dni pred občnim zborom ali pri Ljubljanski kreditni 
banki v Ljubljani ali pa pri podružnici Wiener Bank-
Vercina v Zagrebu. 

V L j u b l j a n i , dne 6. marca, 1928. 
Predsedništvo. 

6 8 7 Vabilo na redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Tovarna ogledal in brušenega stekla 
«Kristal», 

d. d. v Mariboru, 
dne 17. a p r i l a 1 9 2 8 . ob 11. uri v prostorih Za
družne gospodarske banke, d. d., podružnice v Mari

boru, s tem 
d n e v n i m r e d o m : 

.1.) Poročilo upravnega sveta o delovanju in 
predložitev bilance za poslovno leto 1927. 

2.) Poročilo nadzorništva. 
3.) Odobritev bilance za leto 1927. in podelitev 

absolutorija upravnemu svetu. 
4.) Slučajnosti. 687 

Občnega zbora se smejo udeležiti po členu 14. 
družbenih pravil oni delničarji,, ki polože šest dni 
pred zborovanjem ali pri Zadružni gospodarski ban
ki, d. d. v Ljubljani, ali pa pri njeni podružnici v 
Mariboru vsaj 25 delnic z nezapadlimi kuponi vred. 

Na občnem zboru daje vsakih 25 delnic po en glas. 
Upravni svet. 

654 3-1 Likvidacija zadruge. 
K o n z u m n a z a d r u g a v G o r n j e m g r a 

du, r. z. z o. z., se je po sklepu občnih zborov z 
dne 25. septembra 1927. in 9. oktobra 1927. raz
družila ter je prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj prijavijo terjatve likvi
dacijskemu odboru. 

V G o r n j e m g r a d u , dne 20. marca 1928. 
Za l i k v i d a c i j s k i o d b o r : 

Ivan Krajne s. r. in Ivan Pečnik s. r. 

640 3 - 2 Poziv upnikom. 
« S t a n j o l k a > , prva jugoslovanska tvornica za 

izdelovanje etanjola in stanjolnih kapic za stekle
nice, družba z o. z. s sedežem na Jesenicah, je pre
šla v likvidacijo. • 

Upniki se pozivljejo, naj prijavijo terjatve pod
pisanemu likvidatorju. 

Likvidator: Franc Medica ». r. 
(v Ljubljani, Tržaška cesta öt. 4). 

6 5 5 Objava. 
Izgubil sem legitimacijo tehnične fakultete ljub

ljanske univerze letnika 1927./1928. št. 55 na ime: 
Ljubomir Knop iz Maribora. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Ljubomir Knop s. r., stud. tehn. 

Odgovorni urednik: Anton Fontek v Ljubljani — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini. 

31. V Ljubljani, dne 31. marca 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADUTI L I S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a : 
97. Pravilnik za davek na dohodek od nesamostainega dela in poklica (uslužbenskl davek). 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Uredbe osrednje vlade. 
9 7 . 

Prav i ln ik 
za davek na dohodek od nesamostainega 

dela in poklica 
(uslužbenski davek).* 

K č l e n u 8 9. 
Temu davku je zavezan vsak dohodek od ne

samostainega dela in nesamostojnega poklica, ki 
izvira z območja kraljevine, bodisi neposredno iz 
službenega razmerja, bodisi iz pravice, ki je dana z 
zvanjem ali položajem, ne glede na to, ali sta delo 
ali poklic trajnega ali prehodnega značaja. 

1.) Za nesamostalno delo in nesamostalen poklic 
se smatra delovanje, ki se vrši na račun in na od
govornost koga drugega, (delodajalca) po njega na
roČilu in navodilu. Nasprotno pa se razodeva samo
stalnost dela in pokliča vedno, kadar dela kdo na 
svoj račun in ob lastni odgovornosti. 

2.) Službeno razmerje nastane s pogodbo o iz
vrševanju cele vrste del, ki se ponavljajo periodič
no, za odškodnino. 

Za odškodnino se smatrajo vsakovrstne dajatve, 
ki jih delodajalec uslužbencu za njegovo delo v služ
benem razmerju dejanski učinja ali mu jih izrecno 
ali molče priznava, 

3.) S trajnostjo ali prehodnim značajem nesamo
stalnoga dela in nesamostainega poklica sa v ni
čemer sa izpreminja obstoj davčne obveznosti. 

Vsako nesamostalno delo in vsak nesamostalni 
poklic se smatra za vir dohodka, načeloma zaveza
nega uslužbenskemu davku, ne glede na to, ali se 
daje delovna moč delodajalcu na razpolago za daljši 
ali za krajši čas, za določen ali za nedoločen rok. 

Službeno razmerje obstoji, najsi bi trajalo tudi 
en dan, če se izra7ito razodeva v njem službena 
(delovna) podrejenost proti delodajalcu. Ta pod
rejenost pa se razodeva vedno, kadar se vrši delo 
(duševno ali telesno) za odškodnino na račun in na 
odgovornost koga drugega (delodajalca). Potemtakem 
je zavezan temu davku tudi dohodek, ki se dobiva 
z dninarjenjem, t. j . z zaposlovanjem delovne moči 
sa dnevno nagrado (dnino), ker se izraža tukaj delo 
kot nesamostalno. 

4-) öe se izvršuje samo. izvestno delo ob lastni 
odgovornosti in se prejema zanje samo odškodnina, 
se .razodeva delo kot samostalno toi- je kot tako za
vezano davku na samostalni poklic ob pogojih čle
na 42. Iz teh razlogov ni zavezan temu davku oni, 
ki se zaveže, prenesti za odškodnino n. pr. prtljago 
(nosači), razžagati izvestno količino drv, (Žagarji), 
sešiti obleko, zakrpati obutev, narisati sliko, na
pisati knjigo itd. 

V vsakem takem primeru zadeva odgovornost za 
izvršitev pogojenega dela njegovega izvršilca, ki mu 
sme delodajalec, če mu ne tevrši "dela po pogodbi, 
prikratiti pogojeno odškodnino. 

i * «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca> z dne 19. marca 1928., št. 63/XV1II. — 
Pravilnik se nanaša na člene 89. do 103. zakona o 
nèposrednjih davkih. 

Upravna davčna oblastva morajo obrniti v vsa
kem konkretnem primeru posebno pozornost na to, 
da utegnejo po zgoraj razloženih kriterijih začrtati 
točno mejo med pojmom nesamostainega dela in ne
samostainega poklica, čigar dohodek je zavezan 
uslužbenskemu davku, in samostalnim poklicem, 
čigar dohodek je ob pogojih člena 42. zavezan pri-
dobnini; v enem kakor v drugem primeru morajo 
pri tem vpoštevati odredbe o eventualni oprostitvi 
od ene ali druge davčne oblike. 

V praksi se lahko pojavi nejasnost pri trgovin
skih potnikih, zastopnikih ali agentih trgovinskih 
podjetij, kdaj je treba smatrati, da so v službenem^ 
razmerju, in kdaj, da se bavijo s samostalnim delom. 
V vsakem konkretnem primeru je treba ugotoviti, 
ali so te osebe v službenem razmerju. Takega raz
merja pa ni, če posluje trgovinski potnik, zastopnik 
ali agent' trgovinskega podjetja kot samostalen pod
jetnik. Za samostalnega podjetnika ga je smatrati, 
če tapi v sklenjenih poslih sam nevarnost izgube, če 
se ravna vjžma nj&govoga dobička zlasti pe njegovem 
lastnem delovanju in potemtakem v bistvu ni za-
visen od podjetja, ki ga zastopa. Taki primeri se 
pojavljajo zlasti takrat, kadar utegnejo take osebe, 
ne da bi na to neposredno vplivalo podjetje, ki ga 
zastopajo, ukoriščaje konjunkturo, same vplivati 
na višino svojega dohodka. Z inozemskimi potujo
čimi agenti in trgovinskimi potniki ni ravnati, kakor 
bi bili zavezani temu davku, ker ni mogoče povsem 
zanesljivo ugotoviti, ali službeno razmerje dejanski 
obstoji. V vsakem primeru so zavezani po členu 59. 
pridobnini letnih 1000 dinarjev, če začno izvrševati 
poklic v prvi polovici davčnega leta, ali 500 dinarjev, 
če ga začno izvrševati v drugi polovici leta. 

5.) Uslužbenskemu davku je zavezan tudi tak 
dohodek, ki izvira samo posredno iz službenega raz
merja na "podstavi pravice, ki je dana iz vestni osebi 
že z njenim poklicem ali položajem v izvestnem 
službenem razmerju, kolikor ni rezerviran tak doho
dek davku na dohodek od obratov in poklicev (prt 
dobnina) po drugi ekupini člena 42. (glej točko 7.). 
Za take posreduje dohodke iz službenega razmerja 
se smatrajo zlasti: stornine, takse od cerkvenih ob
redov, ki jih prejemajo duhovniške osebe, kakor 
tudi njih prejemki v naravi (bira), potem prejemki, 
ki pripadajo izvestnim javnim ali privatnim ueluž-
bencem ali drugim nameščencem za službene sto
ritve v svojstvu svojega položaja, učinjene tretjim 
osebam, kakor: izpitne takse, vnaprej določene na
pitnine itd. Vkljub temu pa spadajo dohodki te 
vrste, ki pristoje osebam, izrecno omenjenim v 
členu 42., drugi skupini, točki 1. a), najsi so v raz
merju javne ali privatne službe, po izrecni zakonski 
odredbi pod davek na dohodek od podjetij, obratov 
in poklicev (pridobnina). 

6.) Da se določi davčna zavezanost dohodkov od 
nesamostainega dela in nesamostainega poklica 
glede na teritorialnost, postavlja zakon pravilo, da 
je zavezan uslužbenskemu davku dohodek, ki izvira 
z območja kraljevine. Za to vprašanje ni odločilna 
činjenica, ali se vrši delo ali poklic v kraljevini ali 
zunaj njenih mej. Odločilna je samo činjenica, od
kod dohodek izvira. Potemtakem je zavezan usluž
benskemu davku oni dohodek uslužbencev kralje
vine, opravljajočih dolžnost v inozemstvu, ali njih 
rodbinskih članov, ki jim izvira iz službenega raz
merja (plače, doklade, pokojnine, podpore, vsi! drugi 

prejemki h državnih adi samoupravnih blagajn naše 
kraljevine ali iz blagajne javnopravno naprave v 
naši kraljevini). 

Ko se ugotavlja davčna zavezanost takih dohod
kov iz razmerja privatne službe, je odločilno, ali je 
delodajalec obrat, pri katerem je uslužbenec za
poslen, registriral v inozemstvu: V tem primeru niso 
zavezani temu davku niti prejemki uslužbencev 
takega obrata. V nasprotnem primeru pa je vsak 
dohodek nameščencev in uslužbencev v inozemstvu 
iz službenega razmerja, zasnovanega v naši državi, 
zavezan temu davku. 

Prav tako so zavezani temu davku tudi vsi pre
jemki oseb, stanujočih v inozemstvu, ki jim pri
hajajo kot pokojnina ali podpora iz prejšnjega služ
benega razmerja od privatnih oseb z ozemlja naše 
kraljevine. 

Uslužbenskemu davku so zavezani tudi dohodki 
posadke na vseh pomorskih, in rečnih ladjah, ki 
so registrirane v eni izmed naših luk, najsi bi bide 
ladje v inozemstvu^ 

Temu davku je zavezan dohodek, izvirajoč iz 
inozemstva za nesamostalno delo in nesamostalni 
poklic, ki se opravlja na ozemlju kraljevine, kolikor 
se ne dokaže, da se plačuje nanj v inozemstvu ne-
posrednji davek. Semkaj spada zlasti dohodek naših 
državljanov iz razmerja ali po razmerju službe pri 
diplomatskih predstavnikih tujih držav in drugih 
osebah v kraljevini, ki jim pripada po mednarod
nem pravu izdeželnost. 

Ne more se smatrati, da izvira dohodek k ino
zemstva, če gre za službeno razmerje, ki obstoji z 
obratom inozemskega podjetja, zavezanim davku 
(člena 42. in 74.) po tem zakonu. 

Glede inozemskih potujočih agentov in trgovin
skih potnikov glej točko 4.), poslednji odstavek. 

7.) Če se dohodek od nesamostainega dela ali 
nesamostainega poklica steka z dohodkom od samo
stalnega dela pri isti oeebi, t. j . če vrši kdo samo
stalno delo ali samostalen poklic, a je v službenem 
razmerju, je zavezan uslužbenskemu davku samo. 
dohodek od nesamostainega dela in nesamostainega 
poklica, torej dohodek iz službenega razmerja. Do
hodek od samostalnega dela in samostalnega po
klica (člen 43.) je rezerviran pridobnini po členu 42. 
(davek na dohodek podjetij, obratov in poklicev). 

Taki primeri so jako pogostni ter se pojavljajo 
ponajveč pri uslužbencih javnopravnih teles (države, 
samouprave itd.); taka zvanja so: zdravniško, vete
rinarsko, arhitektsko, inženjersko, merilsko, geodet
sko, profesorsko, učiteljsko, zvanje občinskih belež-
nikov itd. Pri vseh teh osebah se čestokrat dogaja, 
da vrše poleg rednega službenega razmerja s stro
kovno izobrazbo za odškodnino tudi povsem samo
stalno storitve tretjim osebam. Dohodek od deda iz 
službenega razmerja je zavezan uslužbenskemu dav
ku, dohodek za samostalno vršenje storitev pa pri
dobnini (glej točko 10.). 

Podobni primeri se lahko pojavljajo tudi v pri
vatnem življenju, n. pr. odvetniki, ki virie poleg 
odvetniškega poklica za vnaprej pogojeno (mesečno, 
letno) odškodnino storitve izvestnim osebam, n. pr. 
zavodom, napravam, kot pravni konzulenti; privatni 
zdravniki kot mesečno ali letno honorirani zdrav
niki poedinih naprav, družb itd. Dohodek od red
nega samostalnega poklica je zavezan pridobnini, 
dohodek na podstavi službe pa uslužbenskemu 
davku. 
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8/) Za dohodke, zavezane temu davku, se sma- K č l e n u 9 0. 
trajo vse vrste prejemkov, ki so našteti za zg ed v j Q fe. M 6 n u ^ t o f i k i ^ 
zakonu v drugem odstavku elena 89. pod točkama . ^ , ^ s p £ u ] a j o Ш { p r e d s t a v n i k i članov in 
10-iii 2.) Semkaj spadajo: _ 'uradniki Društva narodov, uradniki pri mednarod-

a) prejemki v gotovini ali naravi m koristi z ^ ^ ^ ^ ^ & ш d e l Ц е ш ^ d n i k i m c d -
denarno vrednostjo iz razmerja državne (vojaške dunavske komisije. 
ali civilne) ali .druge j ™ ah ^ 0 . * 1 ^ r/ v v s a k e m k o n k r e t nem primeru, ko naj se upo-
d e n n Ä o s ф * Т % ф > « " ï ï ï i o . Ì S f a U rabi člen 90, točka 1.), je treba predhodno ugotoviti, 
Î T S S a v n " drugo javnopravno ali privatno službo, ali se je po členu 162. pristojno sklenila specialna 
t t osebe ! pogodba s tujo državo glede oseb ш dohodkov. Če 

J-ÄÜT VIS ̂ S S : S S ÄfÄ&Ä Ä 5 
javo in razsvetljavo, v življenskih potrebščinah itd. ; pogodb. 
Deputati v cigaretah so zavezani .davku, če se ne. Izvzemši eventualno posebne odredbe, ki obstoje 
prejemajo zaradi reprezentacije. I ali se ustanove v bodočo s posebnimi pogodbami, 

Kot koristi z denarno vrednostjo se pojavljajo omenjenimi v predhodnem odstavku, so vezane opro-
najpogosteje.: užitek stanovanja, zemljišča itd. stitve po členu 90., točki 1.), na dva pogoja: 

9.) Po členu 89. niso zavezani temu davku: a) prejemalci dohodkov morajo biti tuji držav-
a) civilna lista Njegovega Veličanstva kralja in j ljani in _ 

prejemki (obče in sejne dnevnice) narodnih poslan- b) tuja država mora v istem obsegu oprascati 
c e v . j davka tudi naše državljane, ki jim gre v̂  niozem-

b) onerozni prejemki uslužbencev v državni ali ' stvu pravica izdeželnosti (načelo reciprocitete) ali 
drugi javni službi. Za onerozne prejemke se sina- ' davčna oprostitev po mednarodnopravnih načelih, j 
trajo: prejemki, služeči neposredno za pokrivanje Vendar pa sme biti dohodek naših državljanov iz 
faktičnih izdatkov, ki jih mora učiniti zaposlena ' službenega razmerja pri diplomatskih zastopnikih 
oseba na delodajalčev račun, da izvrši poverjeno t u j} n držav v п а §ј kraljevini oproščen uslužbenskega 
nalogo. Semkaj spadajo zlasti: razne povprečnine f]avka, kolikor se dokaže, da se plačuje nanj v ino-
za pokrivanje izdatkov, združenih s službo (doklade z e m s t v u neposrednji davek (člen 89., prvi odstavek). 
v vojaški službi za častniško opravo in vojno opre
mo, doklade v denarju in naravi za strežnika, za 
konja, doklade za uniformo, podpora za zdravljenje 
častnikov, obolelih med vojno, zavarovanje aviatikov, 

2.) Uslužbenskega davka so oproščeni vsako
vrstni dohodki kmetijskih delavcev (orači, kopači, 
kosci, ženjci itd.) in služabnikov pri kmetijskem delu 

častnikov, oboieim mea vojno, zaviiiuvanj^ «tvKxuiw., . . - r\PhAVPPV ПИ DO 
raznovrstne povprečnine ali druge doklade usluž- (pastirji, vimcarji itd.) kakor tudi delavcev pri po 
bencu za opravljanje zunanje službe itd.), dnevnice stavljanju kmetijskih zgradb na kmetih, 
oblastnih poslancev, dnevnice članov davčnih od- j Za kmetijstvo ni smatrati tudi gozdnega gospo 
borov po-členu 117., potne dnevnice, potni stroški : darstva in zato je dohodek gozdnih delavcev za-
ob selitvi in službenem potovanju, izdatki za vožnjo vezan uslužbenskemu davku, če preseza minimum, 
in ostali potni prejemki s kakršnimkoli imenom (ka- j določen v zakonu (člen 90., točka 6.). 
kor kilometrine, izdatki za transport prtljage itd.), Z a kmetijske delavce ni smatrati delavcev, za-
pisarniške povprečnine, deputati v cigaretah za p o s l e n ü l v kmetijskih industrijah in kmetijskih pod-
reprezentacijo, prejemki, ki služijo neposredno za ^ e ( . „ h ^ o b r t n o pr(idelovauje kmetijskih proizvodov 
pokrivanje izvestnih izdatkov, tesno združenih z и- , t v o m i c e ш g p i r L t ) tvornice za sladkor, pivovarne, 
vrševanjem službene funkcije (n. pr. reprezentacijske ^ ^ čebelarstvo, živinoreja, pitanje živine 
doklade, povprečnine .za uradne izdatke itd.), eno- ^ ^ у Л _ е y s e v r s t e p o ! i t r a r i 8 k i h g ^ kmetij-
mesečni prejemki in dvomesečna podpora državnin g ^ g ß a v l ^ 0 r e d l U ) i n p r o tcžno kot samo-, 
uslužbencev po členu 124. uradniškega zakona ^ ^ ^ ^ Д ј е ф - č e j e t o r e j t a k o delo zave 

. Onerozni prejemki oseb, ki so nameščene ah za- ^ М о Ш п 1 Ш ш 4 5 . 
poslene v privatni službi, se priznavajo samo v vi- ; 

K č l e n u 9 1 . 
1.) Zaradi določanja in pobiranja uslužbenskega 

davka se dele dohodki, zavezani temu davku, na 
dve skupini: 

a) na skupino ponavljajočih se dohodkov; in 
b) na skupino dohodkov, ki se pojavljajo zdaj 

pa zdaj. 
2.) Za ponavljajoče se dohodke se smatrajo vsi 

oni ponavljajoči se prejemki in vse one ponavljajoče 
se koristi, kar jih je kakorkoli vnaprej določenih s 
stalno vsoto in ki se pojavljajo na dan, na teden, 
na mesec ali v drugih presledkih v enem davčnem 
letu. 

Dohodkov, ki nimajo teli kriterijev, ni smatrati 
za ponavljajočo se dohodke, ampak za dohodke, ki 
se pojavljajo zdaj pa zdaj. Pojem «stalna vsota» 
(člen 96.) pomeni vnaprej določeno vsoto (denarja 
ali prejemkov in koristi z denarno vrednostjo) za iz-
vestno delovno dobo. 

Če je določen prejemek na uro, kakor se to godi 
pri prekočasnem delu, se s takim načinom, po ka
terem se ugotavlja dohodek, v ničemer ne izpremoni 
značaj dohodka kot ponavljajočega se dohodka. To 
je samo odtenek, ki so pogostoma pojavlja v služ
benih razmerjih, prav tak, kakršen se tudi pojavlja, 
če se izplačuje izvesten dohodek tudi v drugem 
roku, ne pa v onem, ki je tukaj določen (n. pr. za 
20, 14, 10 dni). Prav tako se smatra dohodek, če je 
trajanje službenega razmerja vnaprej omejeno in jo 
za ves čas vnaprej določena ena skupna plača, ven
darle za ponavljajoči se dohodek. 

Dohodek mora biti določen «vnaprej». Kjer se to 
ne zgodi, nima značaja ponavljajočega se prejemka. 

Vkljub temu se smatrajo po členu 92., drugem 
odstavku, za ponavljajoči se dohodek akordne plače, 
plače od kosa itd., dasi nista vnaprej določena no 
stalna vsota ne čas, za katerega se delo nagraja. 

Zaradi jasnosti in glede na prednja navodila le 
temu členu, se navajajo tukaj najpogostnejši primeri, 
ki imajo ponavljajoči se značaj, in oni, ki ga nimajo, 
kakor je pač dohodek ali v denarju, naravi ali iz-
vestni koristi. 

šini običajnih, dokazanih stroškov 3.) Oprostitev po točki S.) člena 90. se tiče samo 
OOlcainm, ш>и.аа«шш auiraivvv. i -v - * >. . uu.~ -^г. 

<«ч T, i * i zi™., «o t.„ii i.i«« -/-i !. nekvalificiranih delavcev-dninarjev, na hitro roko 
10.) Po prvem odstavku člena 89. tudi n.so ^ ; . f., ,/ц . . . . . . • n u = n i h i a v n i h p o t r e . vezani temu davku: 
a) oni dohodki, ki pristoje izvestni osebi iz pra

vice, ki ji je dana že z zvanjem ali položajem v 
službenem razmerju, in ki so izrecno rezervirani pri-
dobnini po členu 42., drugi skupini, pod točko 1. a) 

najetih za posel ob izrednih in nujnih javnih potre
bah, n. pr. če zamete sneg ceste in proge, če nastane 
požar, naliv, poplava, če trči vlak ob vlak ali skoči 
s tira, če nasede ali se razbije ladja itd. Potemtakem 
so delavci, ki se zaposlijo za redna dela, poprav 

Kot najpogostnejši dohodki ponavljajočega se 
značaja se pojavljajo ti-le: 

S %%£ L I K S Ä T Ä , ljanje in pripravljanje potov, « " « Ј Ш И Ј Ј 
narjev arhitektov, inženjerjev, merilcev, geodetov, ' itd., zavezani uslužbenskemu davku glede dot čnih 
profesorjev, učiteljev, občinskih beležnikov itd., ki, dohodkov, če presezajo ti zakonski minimum (člen 
jih dobivajo te osebe kot uslužbenci države ali dru- 90., točka 6.). 
gih javnopravnih teles za strokovno delo od tretjih 4^ Dohodek od nesamostalnoga dela in nesamo-
oseb; stalnega poklica je oproščen uslužbenskega davka, 

b) oni dohodki, ki se ne priznavajo za izdatke g0 n 0 p r e s e z a za prejemalca 
osebam, zavezanim pridobnini po členu 55., točki 4.), 
in družbenemu davku (po členu 82., točkah 7. in 8.), 
kakor: darila in nepogodbene nagrade nameščencem, 
ki jih dobivajo od oseb, zavezanih pridobnini, potem 
darila in nepogodbene nagrade nameščencem, tan
tieme, dnevnice in drage podobne nagrade članom 
upravnega in nadzorstvenega odbora kakor tudi ne
pogodbene tantieme ostalim uslužbencem podjetja, 
ker so vsi ti izdatki zavezani pridobnini (člen 55., 
točka 4., in člen 82., točki 7. in 8.), odnosno družbe
nemu davku. 

Vendar pa so zavezana uslužbenskemu davku 
ona darila in one nepogodbene nagrade nameščen
cem ali drugim osebam pri podjetju, ki so v ne
posrednji zvozi s poslom ter se gibljejo v običajnih 
mejah, ker ne spadajo po členu 82., točki 7.), v 
osnovo družbenega davka. Prav tako so zavezane 
uslužbenskemu davku izplačane ali priznane tan
tieme, dnevnice in druge podobne nagrade članom 
upravnega odbora in nadzorstvenega odbora kakor 
tudi uslužbencem onih podjetij, ki so ali trajno ali 
pa začasno oproščena družbenega davka (n. pr. Na
rodna banka, Državna hipotekama banka, poštna 
hranilnica, direkcija za kmetijski kredit s krajev
nimi in oblastnimi zadrugami, Zanatska banka kra
ljevine Srba. Hrvata i Slovenaca [Obrtna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev]), vse za-
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V denarju 

Plača : mesečna 
1 tedenska 

dnevna 
J na uro. 
j Plača, akordna, od 

kosa Itd. 
1 Hranarina. 
i Razne doklade na 
i plače: mesečne 

tedenske 
dnevne 
na uro. 

Pokojnine in po
kojninske do
klade. 

Podpore in oskrb
nine, vnaprej do
ločene s stalno 
mesečno vsoto 
itd. 

V naravi 
(člen. 94.)' 

Hrana. 
Kurjava. 
Razsvetljava. 
Tobak, cigarete, 

razne potreb
ščine, kolikor 
se ponavljajo 
vsi taki pre
jemki na dan, 
na teden, na 
mesec. 

V koristi 

Stanovanje v na
ravi, 
nje 
itd. 

ukorišča-
zemljišča 

| 
1 1 

Dohodki, ki se pojavljajo zdaj pa zdaj in ki 
so najpogostnejSi, so ti-le: 

Ko se izračunava ta minimum prostega davka, 
se vpoStevajo: 

a) samo zakonski in pozakonjeni otroci, če niso 
prestopili 18. leta starosti in če nimajo samostal-
nega dohodka; in 

b) vsi prejemki v gotovini, prejemki v naravi in 
koristi z denarno vrednostjo, ki komu pripadajo ali 
ki jih uživa dotična oseba na dan, na teden ali na 
mesec. Torej ne spadajo v ta minimum dohodki, ki 
se pojavljajo zdaj pa zdaj. 

Ko se izračunava ta minimum za hišno služab-
ništvo, se mora vzeti v poštev poleg dohodka v go
tovini Se vrednost stanovanja in hrane, če se uži^ 

kraljevine Srbov, Hrvatov ш »'ovencevj), vse za-, y ^ . y đ a v 6 n o 

druere, omeniene v točkah/.) in 8.) člena 76., oblastne , ' • , v , -Л , \ • -,r y\ no \ 
samouprava hranilnice, vodne zadruge kakor tudi osnovo hdnega služabnistva (glej «K členu 92.»). 
državna in samoupravna podjetja, omenjena v toč- Točk 3.) in 4.) člena 90. ni treba posebe pojas-
kah 1.) in 2.) člena 76., itd. 1 njevati. 

V denarju V naravi 
(člen 94.) V koristi 

Tantieme, ki niso 
zavezane druž
benemu davku. 

Pogodbeni hono
rarji, pogodbene 
remuneracije in 
pogodbene gra-
tifikacije; nepo-

fodbene samo, 
e so v zvezi s 

poslom in ne 
spadajo zaradi 
tega v osno
vo družbenega 
davka. 

Dnevnice 
(sejne, dežurne), 
če niso zaveza
ne družbenemu 
davku ; sminine 
In dohodki za 
opravljanje cer
kven ih obredov; 
izpitne takse; 

! provizije, koH-
1 kor niso zaveza-
! ne pridobnini; 
i odpravnine; trl-
! najsta plača itd. 

Razni deputati, ki 
se ne prejemajo 
na mesec, na te
den ali na dan, 
n. pr. : v drveh, 
premogu, žitu 
in drugih živ
ljenskih potreb
ščinah. 

Razne pravice 
ukoriščanja, ki 
niso ponavlja
jočega se zna
čaja, nego pri
stoje zdaj pa 
zdaj. 
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Ko se presoja, ali je prejemek ponavljajočega 
ali neponavljajočega se značaja, mora biti vedno 
odločilna činjenica, ali so prejemek kot tak večkrat 
v enem letu ponavlja v določeni vsoti. Za ponav
ljajoči se dohodek ni smatrati dohodka, ki so reali
zira po pogodbi samo enkrat na leto, najsi bi bil v 
vsoti vnaprej ustanovljen. 

Potemtakem imajo ponavljajoči se značaj oni 
prejemki, ki se ponavljajo po navadi na dan, na 
teden,- na mesec; vendar pa prejemek ne izgubi po
navljajočega so značaja, če se izplača na enkrat za 
več dni, več tednov, več mesecev. 

3.) Vsi ponavljajoči se prejemki n vsakega služ
benega razmerja, ki so zavezani uslužbenskemu 
davku, se smatrajo za poseben davčni predmet. Na
sprotno pa so prejemki in koristi, ki se pojavljajo 
zdaj pa zdaj, vsak zase poseben davčni predmet. 

4.) Za dohodek od nesamostalnega dela in ne-
samostalnega pokJica so določene v zakonu različne 
stopnje, kakor ima pač dohodek ponavljajoči se zna
čaj aH pa se pojavlja zdaj pa zdaj. Na prvo vrsto 
dohodka so uporabljata davčni lestvici iz člena tf5., 
kakor so pač odmerja davek na tedensko ali na me
sečno vsoto dohodka. Na drugo vrsto dohodkov, t. j . 
onih, ki se pojavljajo zdaj pa zdaj, se uporabljajo 
davčne stopnje po členu 96. 

K č l e n u 92. 

1.) Davek na ponavljajoče se prejemke in po
navljajoče se koristi se odmerja po skupnem znesku 
mesečnih, tedenskih, odnosno dnevnih ponavljajočih 
se dohodkov, zmanjšanih za znesek zakonskega od
bitka po členu 93. 

Vkljub temu spadajo za hišno služabništvo (med 
katero se ne Šteje služabništvo v obratih) v davčno 
osnovo samo prejemki v denarju, ne pa tudi vreu-
nost stanovanja in hrane; vendar pa se mu za to no 
dovoljuje nikakršen popust (odbitek)' po členu 93. 

2.) Ce ponavljajoči se dohodek ni določen na 
mesec, odnosno na teden, nego za drug čas, se iz
računi davek sorazmerno z mesečnim ali tedenskim 
zneskom, pri čemer se računi teden s 6 dnevi, mesec 
s 25 dnevi in loto s 300 dnevi. 

če ponavljajoči se dohodek ni določen po času, 
se določi dohodek po znesku, ki bo spadal povprečno 
ali spada običajno na dan, teden ali mesec. Ti pri
meri se pojavljajo najpogosteje pri akordnih poslih 
in izplačilih izdelanega predmeta od kosa; n. pr.: 
Čevljarski delavec dobi od mojstra 240 dinarjev za 
obutev, izdelano v petih dneh. Torej mu gre za vsak 
delovni dan 48 dinarjev. Po tem povprečnem dnev
nem zaslužku se lahko najde po lestvici v članu 95, 
tega pravilnika davek na zaslužek vseh petih dni, ki 
jo po tedenski zakonski lestvici nalašč izračunjen z 
zakonskimi popusti za dnevni in tedenski dohodek. 

K č l e n u 9 3. 

Ko se izračunava davku zavezani dohodek od 
ponavljajočih se prejemkov in koristi iz službenega 
razmerja, se odbijajo te-le vsote: 

od skupnega dohodka 
1 ) do 4000 Din na mesec 400 Din in za vsakega 

otroka do 18. .leta 100 Din, 
do 960 Din na teden 120 Din in za vsakega otro

ka do 18. leta 25 Din, 
do 160 Din na dan 16 Din in za vsakega otroka 

do 18. leta 4 Din; 
2.) preko 4000 Din do 6000 Din na mesec 200 Din 

in za vsakega otroka do 18. leta 50 Din, 
preko 960 Din do 1440 Din na teden 60 Din in za 

vsakega otroka do 18. leta 12-50 Din, 
preko 160 Din do 240 Din na dan 8 Din in za 

vsakega otroka do 18. leta 2 Din. 
Od skupnega dohodka preko 6000 dinarjev na me

sec, preko 1440 dinarjev na teden in preko 160 di
narjev na dan kakor tudi od dohodka v denarju hiš
nega služabništva, ne glede na njegovo višino, se 
no priznava noben popust. 

Ce je kdo v več službenih razmerjih, se vpošteva 
popust samood dohodka iz onega davku zavezanega 
službenega razmerja, ki donala največji dohodek. 
Zaposlena oseba, ima dolžnost, o tem obvestiti ostale 
delodajalce, pri katerih ji popust ni dovoljen. 

Ce imata dohodek mož in žena, so priznava od
bitek (popust) za otroke samo pri očetovem dohod
ku. Pri ženinem dohodku se izvrši popust za otroke 
samo, če dokaže, da njen mož nima dohodka od ne
samostalnega dela in poklica. 

Tak prejemalec dohodka, ki je v več službenih 
razmerjih ali čigar žena je prav tako v službenem 
razmerju, se kaznuje, če ukorišča odbitek, dovoljen 
po členu 93., več nego za eno službeno razmerje, po 
členu 139. zakona. 

K č l e n u 9 4. 
Dohodek ali del dohodka v naravi se ocenja po 

denarnem namestku, ki ga določi ministrstvo za 
socialno politiko po členu 22. zakona o zavarovanju 
delavcev (glej v prilogi razpredelnico o denarnem na
mestku . . . , ki jo je odobril minister za socialna poli
tiko dne 8. februarja 1923. pod št. 4740 in ki velja 
neizpromenjena še sedaj). Za koristi, ki tukaj niso 
obsežene, oceni denarni namestek zaradi odtegljaja 
davka delodajalec po dejanskih krajevnih cenah, 
definitivno pa ga določi davčno oblastvo. 

Vrednost stanovanja državnega uslužbenca se ue 
smo oceniti više nego stanarina, ki mu pripada po 
zakonu. 

Stanovanje delavca v industrijski koloniji se 
vračuni v dohodek samo, če vpliva užitek aH ne-
užitek stanovanja v naravi na višino delavčevega 
zaslužka. Ce se n. pr. delavcu zniža plača, ko se mu 
dodeli stanovanje, ali če se mu zviša plača, ko se 
mu stanovanje odvzame ali se mu ne dodeli, spada 
v prvem primeru tudi vrednost stanovanja v davčno 
osnovo, ker je v drugem primeru zvišani denarni do
hodek sam po sebi zavezan davku. 

Prav to načelo velja za delavce v industrijskih 
kolonijah in za ponavljajoče se prejemke v drveh, 
premogu in razsvetljavi. 

K č J: e n u 9 5. 
Za uporabljanje davčnih lestvic po скчш 95. je 

treba vpoštevati te-le tri činjenico: 
1.) Te lestvici se uporabljata saiino na ponav

ljajoče se prejemke. 
2.) Davek na ponavljajoče se prejemke se izraču

nava od celokupnega mesečnega, odnosno teden
skega dohodka iz službenega razmerja, zmanjšanega 
za odbitek (popust), v naslednjih mejah: 

Od skupnega ponavljajočega, se dohodka: 
a) do 4000 Din na mesec 400 Din in za vsakega 

1 otroka do 18. leta 100 Din, 
\ do 960 Din na teden 120 Din in za vsakega otro-
j ka do 18. leta 25 Din, 

do 160 Din na dan 16 Din in za vsakega otroka 
do 18. leta 4 Din; 

b) preko 4000 Din do 6000 Din na mesec 200 Din 
•in za vsakega otroka do 18. leta 50 Din. 

preko 960 Din do 1440 Din na teden 60 Din in 
za vsakega otroka do 18. leta 12-50 Din, 

i preko 160 Dia do 240 Din 8 Din na dan in za 
! vsakega otroka do 18. leta 2 Din. 
j Od skupnega dohodka preko 6000 dinarjev na 
mesec, 1440 dinarjev na teden, 240 dinarjev na dan 
kakor tudi od dohodka v denarju hišnega služab-
ništva, ne glede na njegovo višino, se ne priznava 
noben odbitek. 

j 3.) Ko se izračunava davek na dohodek preko 
• 2520 dinarjev na teden in preko 10.500 dinarjev na 
mesec, no sme biti davek po višji odstotni stopnji 
večji od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega 

, za razliko, zaradi katere se uporablja višja stopnja. 
Zgled: Na skupni tedenski dohodek 2890 dinar-

! jev bi znašal davek po lestvici 346-80 dinarjev (12 % 
od 2890 dinarjev). Toda po prednjem pravilu ne sme 
biti večji od davka, ki spada po najbližji nižji (11 %) 
stopnji na njen najvišji (2880 dinarjev) dohodek, to 
pa je 316-80 dinarjev (11 % od 2880 dinarjev), po 
večan za тагИко 10 (2890 — 2880), zaradi katere se 
uporablja višja (12%) stopnja, t. j . davek znaša 
316-80 + 10 = 326-80 namesto 346-80 dinarjev. (Ob
enem se pripominja, da se uslužbenski davek ne sme 
zaokrožati po členu 6. zakona, ker pri tej davčni 

i obliki ni individualnega predpisa. Zaradi tega zakon 
tudi v svojih stopnjah davka po členu 95. ne za-
okroža ustreznega davka.) 

Prednjega pravila ni uporabljati na davek od do
hodka, nižjega od 2520 dinarjev na teden in 10.500 
dinarjev na mesec, ker ni zavezan odstotnemu dav
ku, ampak davku, že določenemu v stopnjah. 

4.) Da se olajša določanje davka, zlasti pa da ne 
bi bilo treba v vsakem primeru a posebnim računom 
ugotavljati davčnih osnov, t. j . od celokupnega do
hodka odbijati zakonskih popustov po členu 93. in 
iskati po odbiti številki davka v lestvicah člena 95, 
zakona, se priobčujeta tukaj nalašč izdelani lestvici, 
in sicer ena skupno kombinirana za dnevni in teden
ski, druga pa za mesečni dohodek. V teh lestvicah se 
najde davek ч takoj, brez posebnega odbijanja, na 
podstavi samega dejanskega skupnega, dohodka (te
denskega, dnevnega), če se poišče stolpec, ki ustreza 
številčnemu stanju otrok. Tako izdelani lestvici pra
vilnika se moreta ukoriščati samo do šest otrok, če 
ima zaposlenec večje število otrok do 18. leta, je 
treba uporabiti predpise o odbijanju in določiti da
vek po zakonski lestvici. 

(Glej lestvico davka za dnevne in tedenske po
navljajoče se dohodke.) 

Desna stran (tedenski ponavljajoči se dohodek) 
se uporablja samo, če se VTSÌ izplačilo za polni te
den, t. j . za polnili zaporednih 6 ali 7 dni. V tem 
primeru je treba poiskati na desni strani stolpec, ki 
ustreza številčnemu stanju zaposlenčevih otrok do 
18. leta. Potem je treba iti. ob najdenem stolpcu niz
dol do mesta, kamor spada ali kjer je konkretna 
vsota ponavljajočih se tedenskih prejemkov in ko
risti za 6 ali 7 dni. Na isti vodoravni črti. k'jer se je 
našel ta dohodek, na levi strani v stolpcu davka 
«za teden dni», je izračunjen davek za ves. teden. 

V vseh drugih primerih nemesečnih prejemkov 
(torej če prejemki ne obsezajo enega polnega tedna, 
6 ali 7 dni) ali če obsezajo več nego 7 dni-, je treba 
uporabiti za določitev davka levo stran za ponav
ljajoči se1 dnevni dohodek. Leva stran se uporablja 
tako, da se najprej ugotovi število efektivnih delov
nih dni. Nedelovni dnevi (če se ne vrši delo ob praz
nikih in nedeljah) se ne smejo jemati v račun. S šte
vilom efektivnih delovnih dni se razdeli skupna 
vsota dohodka, da se dobi povprečni dnevni po
navljajoči'se dohodek. Potem se poišče ustrezni, stol
pec o stanju otrok (kakor je potrjena v zaposlenčevi 
davčni knjižici) in v njem dotična številka povpreč
nega dnevnega dohodka. Na isti črti, na kateri se 
ugotovi ta dohodek, je na desni strani ustrezni da
vek za 1. 2, 3, 4, 5 in 6 dni po dotičnih stolpcih 
«davka». Če je število delovnih dni večje od 6, je 
treba davek za en dan pomnožiti s tem številom, da 
se dobi ustrezni skupni davek za vso vsoto prejem
kov. Ob malih razlikah, ki izvirajo s primerjanjem 
davka, izračun j enega po tedenskem, in davka, iz-
računjeneiga po dnevnem dohodku, se ni treba spo
tikati, ker so te razlike posledica relativno večjega 
odbitka (popusta), ki ga dovoljuje 7.akon .(120 dinar

jev) za tedenski kot. najpogostnejši ponavljajoči se 
dohodek. 

(Glej lestvico davka za mesečne ponavljajoče se 
dohodke.) ' • 

Ta lestvica se uporablja samo za ponavljajoče se 
mesečne prejemke. 

Davek po tej lestvici se dobi, če se najprej po
išče stolpec, ki ustreza' številčnemu stanju otrok, in 
v njem ustrezni skupni mesečni dohodek. V isti črti, 
na kateri se konstatira ta dohodek, je na levi strani 
ustrezni davek; n. pr.: Uslužbenec ima trii otroke 
izpod 18. leta, plače z vsemi dokladami pa na mesec 
3800 dinarjev. V stolpcu za tri otroke je dohodek 
3800 dinarjev v 30. stopnji in ustrezni davek v 
znesku 149 dinarjev. 

K č 1 e n u 9 6. 

Lestvica po členu 96. se uporablja na dohodke 
in koristi, ki se pojavljajo zdaj pa zdaj (glej. «K čle
nu 91.», točko 2.), in sicer na vsak dohodek, od
nosno vsak prejemek, in vsako korist ž denarno vred
nostjo posebe, brez odbitka. N. pr.: Napofao denarno 
nagrado 2000 dinarjev znaša davek po tej lestvici 
(5 %) 100 dinarjev. Tukaj se ne priznava odbitek 
(davčni popust) kakor v členu 95. Tudi tukaj velja 
za vsak tak dohodek pravilo, da ne sme biti davek 
po višji stopnji večji od davka po najbližji nižji 
stopnji, povečanega za razliko, zaradi katere se upo
rablja višja stopnja (glej tolmačenja v točki 3. «K 
členu 95.»). 

K č l e n u 97. 

1.) V členu 97. je urejeno vprašanje samoupravr 
nih doklad na uslužbenski davek. Zakonska odredba 
je, da se na davek na ponavljajoči se dohodek od 
nesamostalnega dela do 4000 dinarjev mesečnega, 
odnosno 960 dinarjev tedenskega zneska prejemkov, 
po odbitku po členu 93., ne smejo nalagati nobene 
samoupravne doklade. Ker se tukaj omenja meja, 
kjer nastane pravica samouprave, nalagati svoje do
klade na ta davek, so vpoštevni samo prejemki 
preko 4000 dinarjev na mesec, odnosno 960 dinarjev; 
na teden. In ker se ustanavlja ta meja z minimu
mom dohodka (4000 dinarjev, odnosno 960 dinarjev) 
po odbitku (popustu) po členu 93., je jasno, da se 
samoupravne doklade ne smejo nalagati na davek, 
Id ustreza nastopnim zneskom prejemkov: 4200 di
narjev za prejcimalca brez otrok, 4250 dinarjev z 
1 otrokom, 4300 dinarjev z 2 otrokoma, 4350 dinar
jev s 3 otroki, 4400 dinarjev s 4 otroki, 4450 dinar
jev s 5 otroki, 4500 dinarjev s 6 otroki itd. na mesec, 
odnosno 1020 dinarjev za prejemalca brez otrok, 
1032-50 dinarjev z 1 otrokom, 1045 dinarjev z 
2 otrokoma, 1057-50 dinarjev s 3 otroki* 1070 dinar
jev a 4 otroki, 1082-50 dinarjev s 5 otroki, 1095 di
narjev s 6 otroki itd. na teden. In ker je na vse 
gorenje zneske mesečnih prejemkov davek po lest
vici enak, t. j . 228 dinarjev, za zneske tedenskega 
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prejemka pa 55 dinarjev, in ker se smejo nalagati 
samoupravne doklade po drugem odstavku člena 97. 
samo na davek od prejemkov preko gorenjih (me
sečnih, odnosno tedenskih zneskov) ali, jasneje po
vedano, na ustrezni davek od zneskov prejemkov, 
ki presezajo gorenje minimalne vsote, oproščene 
samoupravnih doklad, je treba v vsakem konkret
nem primeru od uslužbenskega davka po lestvicah 
člena 95., če preseza mesečni dohodek 228 dinarjev, 
tedenski dohodek pa 55 dinarjev, te vsote odbiti od 
mesečnega, odnosno tedenskega davka. Razlika, ki 
se pokaže, je ustrezni davek, ki zadeva znesek pre. 
jemkov preko zakonskega minimuma, in ta razlika 
v davku je zavezana samoupravni dokladi. 

N. pr.: Uslužbenski davek na mesečni dohodek 
7000 dinarjev po 69. stopnji mesečne lestvice znaša 
514 dinarjev; odbivši 228 dinarjev, ki odpadajo na 
minimum do 4000 dinarjev, ostane 286 dinarjev, na 
katere smejo samoupravna telesa nalagati svoje do
klade. 

2.) Na uslužbenski davek po lestvici člena 96. za 
dohodke, Id se pojavljajo zdaj pa zdaj, smejo nala
gati samoupravna telesa doklado na vsako vsoto 
davka, ne glede na višino dohodka. 

3.) Državni uslužbenci niso po zakonih in ured
bah, ki veljajo za državne uslužbence, zavezani 
samoupravnim dokJadam glede davka na prejemke, 
ne glede na njih višino. 
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6.) Ves čas zaposlenosti mora delodajalec hraniti I služabništvo kakor tudi pri onih delodajalcih, ki 

K č l e n u 9 8. 
Vse osebe, razen onih, ki so oproščene uslužben

skega davka po točkah 1.) do 5.) člena 90. in ki 
imajo dohodek od nesamostalnega dela in nesamo-
stalnega poklica, ne glede na to, ali je ta dohodek 
zavezan davku ali pa ga je oproščen po točki 6.) 
člena 90. (zaradi minimalnega dohodka), morajo na
baviti pred' začetkom koledarskega leta, vsekakor 
pa pred vstopom v službo, od svojega občinskega 
oblastva knjižico za uslužbenski davek (glej prilo
ženi obrazec). 

Občinska oblastva se morajo po potrebi založiti 
z zadostno količino teh knjižic. Knjižice jim izdaja 
pristojno davčno oblastvo prve stopnjo na kredit po 
pravilno izdanem zaprosilu. Izkupiček za prodane 
knjižice mora vročiti občina davčnemu oblastvu kon
cem vsakega poluletja in mora voditi tekom vsa
kega leta s tekočimi rednimi številkami seznamek, 
v katerega vpisuje imena in priimke oseb, ki jim je 
izdala knjižico. 

2.) Knjižice za uslužbenski davek izdaja občin
sko oblastvo svojim občanom na ustno prošnjo za 
nabavno ceno brez druge odškodnine. V knjižico 
vpiše ime in priimek prizadete osebe kakor tudi ime
na in rojstna leta njenih zakonskih (ali pozakonjenih) 
otrok, ki niso prestopili 18. leta starosti in nimajo 
samostalnega dohodka. 

V vsaki knjižici je treba vpisati številko seznam-
ka, pod katero se knjižica izda, dan izdaje kakor 
tudi koledarsko leto, za katero naj knjižica velja. 

3.) Podatki o otrocih se uvažujejo glede davč
nega popusta (odbitka) kakor tudi glede minimal
nega dohodka samo do konca koledarskega leta, za 
katero davčna knjižica velja. Da se morejo uvaže-
vati ti odbitki še nadalje, mora nabaviti prizadeta 
oseba za prihodnje koledarsko leto novo knjižico. 
Ista knjižica se sme ukoriščati v prihodnjem kole
darskem Jetu samo, če je v njej še dosti prostora 
in če občinsko, odnosno davčno oblastvo tudi za pri
hodnje koledarsko leto potrdi podatke o otrocih. 

4.) Za zavezance v krajih, kjer še ni občinskih 
oblastev, izdajajo te knjižice davčna oblastva prve 
stopnje. Vendar pa smejo izdajati ta davčna ob
lastva knjižice na ustno prošnjo za nabavno ceno 
tudi vsaki drugi prizadeti osebi; toda podatke o 
otrocih smejo vpisati v knjižico samo na podstavi 
pravilno in pristojno izdanih potrdil o rodbinskem 
stanju. 

5.) V knjižico, ki služi za dokaz o plačanem 
uslužbenskem davku (člen 157., tretji odstavek), 
vpiše delodajaJ.ec vsa ponavljajoča se izplačila ka
kor tudi vse ponavljajoče se dajatve in koristi v 
denarni vrednosti ob vsakem roku izplačila (dajat
ve), ponavljajoče se koristi in odtegljaj davka ter 
potrdi njegovo točnost s svojeručnim podpisom. V 
knjižico se vpisujejo, kakor se kdaj pojavijo, tudi 
dohodki, ki se pojavljajo zdaj pa zdaj, z davkom, 
ki odpada nanje po lestvici člena 96. 

To potrdilo se smatra za redno postavljeno tudi 
takrat, kadar postavi'namesto delodajalca svoj pod
pis v knjižico kdo drugi, ki ga zastopa v izplače
vanju ali ki je pooblaščen, podpisovati firmo. Ven
dar pa je tudi v tem primeru delodajalec odgovoren 
za pravilno vpisovanje podatkov. 

davčno knjižico zaposlene osebe ter jo pokazati na 
zahtevo kontrolnih organov. Ce zaposlenec izstopi 
iz službe, mu mora delodajalec knjižico vrniti. 

Delodajalec, ki ne vpiše v to knjižico zgoraj na
vedenih podatkov, se kaznuje po členu 139., drugem 
odstavku. 

7.) Davčne knjižice niso dolžni imeti po drugem 
odstavku člena 98. uslužbenci države in samouprav
nih teles, ki imajo plačilne knjižice. Vendar pa v 
praksi ta knjižica ni potrebna niti državnim urad
nikom brez plačilne knjižice, kjer je pravilnost od
tegljaja njih davka zajamčena že z uradno dolžnostjo 
državnih likvidacijskih organov in državnih blagajn, 
odnosno s cenzuro organov glavne kontrole. 

K č l e n u 9 9. 
1.) Vse privatne in pravne osebe kakor tudi 

državne, samoupravne blagajne in blagajne drugih 
javnih naprav (osrednji urad in okrožni uradi za 
zavarovanje delavcev, blagajne za zavarovanje de
lavcev prometnih podjetij, bratovske skladnice pri 
rudnikih, trgovske, industrijske, obrtniško zbornice 
i. dr.), ki vrše izplačila po službenem razmerju, mo
rajo odtegniti ob vsakem izplačilu davek po lestvi
cah člena 95. za denarne in naturalne prejemke in za 
koristi ponavljajočega so značaja, odnosno po lest
vici člena 96. za prejemke in koristi, ki se pojavljajo 
zdaj pa zdaj. 

Za izplačilo se ne smatra samo plačilo v gotovini 
ali v naravi, nego tudi delodajalčeva zadolžitev proti 
zaposleni osebi na svoj ali na tuj račun. 

2.) Davek, odtegnjen tekom vsakega meseca, 
mora izročiti delodajalec pristojni državni blagajni 
s seznamkom vseh svojih nameščenih in zaposlenih 
uslužbencev in delavcev najkesneje 15. dan po pre 
teku tega meseca; 

redoma nimajo več nego pet zaposlencev, predpisno 
najkesneje 15. dan po preteku vsakega četrtletja. 
Vsako davčno oblastvo prve stopnje mora to na 
običajni način objaviti delodajalcem ter vpisati v 
razpredelku «Pripomba» v registru uslužbenskega 
davka kvartalno obveznost za polaganje davka. 

Pravica, polagati davek v četrtletnih rokih, ne 
odvezuje delodajalca dolžnosti, da mora za vsak me
sec sestaviti predpisani seznamek in ob vsakem iz
plačilu takoj vpisati potrebne podatke v knjižico 
uslužbenskega davka. Ko plača davek za vsako 
četrtletje, mora vročiti delodajalec tudi seznamke 
za vse tri dotične mesece. 

7.) Generalna direkcija davkov sme dovoliti delo
dajalcem, pri katerih je zaposleno posebno veliko 
uslužbencev in delavcev, da plačujejo tekom vsakega 
četrtletja mesečno kot uslužbenski davek povpreč
no vsoto, ki ustreza povprečni višini davka za pred
hodne tri mesece. Končni obračun se izvede v tem 
primeru na podstavi seznamka, sestavljenega za vse 
četrtletje, za katero so se plačale samo povprečne 
vsote davka. Vendar pa mora biti tudi v tem se-
znamku otvor j en in izpolnjen posebni stolpec za 
vsak mesec. 

8.) Ko poteče skrajni rok za plačilo (položitev) 
odtegnjenefga davka, se računijo od tega dne na 
neplačane dospele vsote davka letne 6%ne obresti 
do dne plačila (člen 149.). 

Če delodajalec ne plača odtegnjenega davka v, 
določenem roku, mu pošlje oblastvo pismen opomin, 
naj izroči predpisani seznamek in položi uslužbenski 
davek v osmih dneh. Če delodajalec tudi v tem roku 
ne izpolni svoje dolžnosti, določi davčno oblastvo 
na podstavi člena 125., poslednjega odstavka, od
nosno člena 127., samo na podstavi lastnih podatkov 

:" ' in zaznanj, odnosno na podstavi pregleda, izvršenega 
.̂  „v.s„, ^—™. i p 0 členu 102. zakona o neposTCdnjih davkih, z od-
Če je poslednji dan plačilnega roka nedelja adi | i0kom davek za dotični mesec, odnosno za dotično 

praznik, se sme izvršiti plačilo še prihodnji dan brez • trimesečje, ter izreče obenem kazen zaradi nered-
Škodljivih zakonskih posledic 

Za vsakega delodajalca, razen za državo, je pri
stojno, sprejemati uslužbenski davek, njegovo davč
no oblastvo prve stopnje. 

Vsi državni uradi, ki imajo specialno blagajne 
(kakor: ministrstvo za vojsko in. mornarnico, mi
nistrstvo za zunanje posle, ministrstvo za pošto 
in telegraf, ministrstvo za promet, uprava državnih 
monopolov, uprava narodnega pozorišta, uprava 

nosti po členu 138. Če gre tudi za nerodnosti po 
členu 139., se izreče kazen tudi zaradi njih v istem 
odloku. Davek, določen z odlokom, se takoj predpiše 
na delodajalčev račun kot uslužbenski davek. Pri
tožba, s katero se ne zadrži izterjava davka, nego 
samo kazen, se vzsftne v postopanje po ölenu 127. 

9.) Delodajalec, ki v seznamek ali v davčno knji
žico ne vpiše podatkov po poslednjem odstavku 
člena 98. ali ne vpiše odtegnjenega davka v faktič-

državne tiskarne, Državna hipotekama banka itd.), I nem znesku ali ga sploh ne vpiše, se kaznuje za vsak 
morajo vplačevati izračunjeni in odtegnjenL davek, : poedini prekršek po členu 139! (z 20 dinarji do 500 
+ п ! г л innren гтп тч*-1«0-1т11'111чЛл Od T W n i o m k n . 1гл1гГкТ t . l l f ì l Л ITI G 1*10лЛ • O tuTTl ТЛР. Tli l"VTi ГЛб/";**П (\ ( i l 9.П O S t l . l a m č l t l tako onega za ponavljajoče se prejemke kakor tudi 
onega za vsote, ki se izplačujejo zdaj pa zdaj, pri do
tičnih finančnih upravah, davčnih uradih, odnosno 
v Beogradu pri beograjskem davčnem oddelku, in 
sicer najkesneje do konca prihodnjega meseca. 
Ostale državne blagajne zaračunavajo odtegnjeni 
davek takoj po izplačilu kot dohodek od uslužben
skega davka. 

3.) Seznamek se mora sestaviti po uradnem ob
razcu (glej priloženi obrazec). Vanj se morajo vpi
sati podatki tako o uslužbencih in delavcih, ki imajo j 
prejemke in koristi preko minimuma po členu 90., ] 
točki 6.), kakor tudi o onih, katerih dohodek ne pre-
seza tega minimuma. 

ZaTiišno služabništvo ni treba sestavljati tega 
seznamka. Zanjo zadošča običajna pismena prijava, 
v kateri se navajajo: ime in priimek, višina prejem
kov v denarju in odtegnjeni davek. 

4.) O vsakem vplačilu davka dobi delodajalec od 
davčnega oblastva prve stopnje pravilno prizna
nico s podpisoma dveh uradnikov: blagajnika in 
onega uradnika, ki je seznamek likvidiral. Priznanica 
služi za dokaz, da se je vsota davka, označena v 
seznamku, položila, ne pa za dokaz pravilno iz-
računjenega davka. Potemtakem delodajalec s sa
mim vplačilom davka ni oproščen odgovornosti, če 
se ugotovi ob kakršnemkoli povodu pozneje zakon
ska nepravilnost. 

5.) Odtegnjeni davek se sme polagati namesto 
pri državni blagajni tudi po poštni hranilnici. Kdaj 
se začne tak način polaganja, se predpiše s podrob
nimi navodili zanje naknadno. 

6.) Odtegnjeni davek se mora vplačati, razen 
če se odteza pri državnih blagajnah, najkesneje 
15. dan po preteku vsakega meseca. Vendar pa 
sme dovoliti generalna direkcija davkov za poedine 
kategorije delodajalcev, da se polaga odtegnjeni 
davek tudi četrtletno; v tem primeru se mora vpla
čati davek najkesneje v 15 dneh po preteku vsa
kega četrtletja (kvartala). 

Na podstavi te zakonske pooblastitve se odreja 
že s tem pravilnikom, da je polagati davek za hišno 

dinarjev); s tem pa ni oproščen dolžnosti, jamčiti 
za davek po členu 146. Če stori to z namenom, da 
bi se izognil plačLhi davka, je odgovoren za utajbo 
po členu 142. 

10.) Od prednjih pravil o odtezanju davka po 
delodajalcih dopušča zakon dve izjemi, in sicer: 

a) če stanuje delodajalec stalno v inozemstvu, in 
b) če ima zaposlena ali nameščena oseba dohodke 

posredno tudi od tretje osebo na podstavi pravice, ki 
ji je dana z zvanjem ali položajem v službenem raz
merju (člen 89., prvi odstavek), kakršni so n. pr. 
dohodki duhovnih oseb za činovdejstvo (štolnino) itd. 
(glej «K členu 89.», točko 7., če so taki dohodki za
vezani pridobnini, ne pa temu davku). V teh prime
rih mora plačati davek prejemalec sam neposredno 
in v rokih, ki so določeni tudi za delodajalce. 

Da se opravljajo taki primeri plačevanja usluž
benskega davka laže tako za davčna oblastva kakor 
tudi za prejemaloe dohodkov, smejo določiti preje-
malci dohodkov s pristojnim davčnim oblastvom (po
slednji stavek člena 112.) povprečno mesečno vred
nost takih dohodkov (brez prijavljanja konkretnih 
primerov) začetkom vsakega koledarskega lota, 
davčno oblastvo pa jim predpiše odpadajoči mesečni 
davek po lestvici člena 96. in pobira davek po pre
teku vsakega četrtletja. Če bi se o povprečni osnovi 
ne mogel doseči sporazum, sme zahtevati prejemalec 
posredovanje višjega davčnega oblastva. 

V primeru pod točko a) ni postopati po prednjem 
odstavku, če ima delodajalec obrat v naši državi, 
ker mora imeti obrat koga, ki zastopa delodajalca 
pred oblastvi. 

K č l e n u 100. 
S tem členom se določa možnost, plačevati usluž

benski davek tudi v davčnih znamkah. Kdaj in kako 
naj se plačuje davek na ta način, odloči z naredbo 
minister za finance. 

K č l e n o m a 1 0 1 . i n 102. 
1.) Davčna oblastva imajo dolžnost nadzirati, ali 

vsi delodajalci v njih okolišu pravilno odtezajo da-
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vek in ali vplačujejo odtegnjeni in predpisani da-
л-ек v določenem roku. Zato morajo davčna oblastva 
primerjati prijavljene seznamke z vsemi podatki o 
podjetjih, obratih in poklicih v svojem okolišu, kar 
jih je zavezanih pridobnini in družbenemu davku, 
prav tako pa tudi z drugimi podatki, ki jih morejo 
dobiti pri drugih oblastvih (občinskih, za zavaro
vanje delavcev itd.). 

2.) Davčna oblastva morajo seznamke, ki jih jim 
predlože delodajalci, preizkusiti tako glede uporab
ljanja davčnih destvic po členih 95. in 96. kakor tudi 
glede vsote odtegnjenega davka. Vse nepravilnosti, 
zapaženo ob takem preizkušanju, je treba vpisati v 
razprodelek seznamka za pripombe, delodajalcu pa 
izdati odlok, naj poravna manj pobrani ali manj 
vplačani davek v osmih dneh. Odlok se ne izda, 
če se ugotovi pogrešek že ob predložitvi seznamka 
in vplačilu davka, ako delodajalec pritrdi pripomb) 
oblastva in razliko takoj vplača. Zoper take odloke 
je dopustna pritožba na višje davčno oblastvo v za
konitom roku; vendar pa pritožba ne zadrži izter
jave. Taki odloki se smatrajo obenem za ekseku-
tivni opomin, kolikor je skrajni rok za vplačilo tega 
davka potekel. 

Preveč plačani davek se vračuni delodajalcu 
v odplačilo še neplačanega uslužbenskega davka 

3.) Davčna oblastva kakor tudi organi finančne 
kontrole preizkušajo občasno, zlasti kadar nastane 
dvom, ali se stalno in pravočasno odteza davek od 
vseh prejemkov, ali delodajalci davek pravilno od-

tezajo in ali ga pravočasno polagajo državni bla
gajni. Preizkušanje se vrši s pregledom dotičnih 
poslovnih knjig in delavskih plačilnih seznamkov, 
izplačilnih listov za zavarovanje delavcev in davč
nih knjižic. 

Organi finančne kontrole imajo posebno dolž
nost, ob pregledovanju raznih podjetij izpisovati po
datke iz čim večjega števila davčnih knjižic ter jih 
priobčevati pristojnemu davčnemu oblastvu, ki jih 
preizkuša na podstavi dotičnih seznamkov, prejetih 
od delodajalcev ob vplačilu davka. Ce se s tem pre
izkušanjem ugotovi, da odtegnjeni davek ni vpisan 
v eeznamek o plačanem davku za dotični čas (mesec 
ali trimesečje) ali da ga je vpisal delodajalec v manj
šem znesku, mora uvesti davčno oblastvo po pred
loženem opisu dejanskega stanja kazensko posto
panje zaradi utajbe po členu 142. zakona o neposred-
njih davkih. 

V vsaki revidirani knjižici označi organ kontrole 
izvršitev revizije z datumom in podpisom. 

Preizkušanje smejo vršiti organi pri obratih in 
samostalnih poklicih samo med delovnim časom, v 
privatnih stanovanjih državljanov, pri katerih so 
zaposleni hišni služabniki, pa samo podnevi; pri tem 
morajo nastopati vedno spoštljivo, obzirno in dosto
janstveno. 

4.) Delodajalec, ki .prepreči organom davčnega 
oblastva in finančne kontroJe ogled na licu mesta 
ali jim ne da zahtevanih obvestil ali jim odkloni 
vpogled v poslovne knjige, plačilne seznamke ali 

davčne knjižice, se kaznuje s 1000 dinarji do 20.1ДХУ 

dinarjev (člen 139., četrti odstavek). 
Kazni po tej točki izreka pristojno davčno ob

lastvo prve stopnje, zoper njegovo obsodbo pa je 
dopustna pritožba na pristojno višje davčno ob
lastvo v 15 dneh od dne, ko se je sojencu vročila 
obsodba. 

K č l e n u 1 0 3 . 

Med delodajalci in njih nameščenci utegne na
stati glede davčnih odtegljajev spor o nastopnih 
vprašanjih: ali je izvesten dohodek zavezan davku; 
ali se je davku zavezani dohodek točno odtegnil; 
ali se je pravilno uporabila lestvica (iz člena 95. ali 
iz člena 96.); in ali se je odtegnil davek v zakonski 
vsoti. 

Za reševanje takih sporov je pristojno davčno 
oblastvo prve stopnje. Svojo rešitev mora izdati 
istega dne ali pa najkesneje prihodnjega dne, ko se 
mu primer priobči. 

Za pristojno se smatra ono davčno oblastvo prve 
stopnje, pri katerem je delodajalec dolžan, polagati 
odtegnjeni davek. 

Zoper take rešitve je dopustna pritožba v 15 
dneh po vročitvi na pristojno davčno oblastvo druge 
stopnje. 

V B e o g r a d u , dne 1. marca 1928.; št. 26.000. 

Minister za finance: 

dr. Bogdan Marković s. r. 
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Razpredelnica o denarnem namestkn prejemkov 
in koristi T naravi, odobrena z odločbo ministr
stva za socialno politiko z dne 8. februarja 1923.,. 

St. 4790. 

Vrsta prejemkov, odnosno koristi. 

I. P o p o l n a o s k r b a z a o d r a s l e : 
Dinarjev 

1. s stanovanjem . . . 14— 84-— 350— 4.20O— 
2. brez stanovanja . . . 1 2 — 72-— 300— 3.600'— 

II. P o p o l n a o s k r b a z a 6 1 u ž a b n i 51 v o 
v o b r a t i h: 

Dinarjev 
1. s stanovanjem . . . 8-— 48-— 200— 2.400— 
2. brez stanovanja . . . 7 — 42-— 17б— 2.100— 

Ш. P o p o l n a o s k r b a z.a v a j e n c e : 
Dinarjev 

1. s stanovanjem . . . 5 — 30-— 125-— 1.500— 
2. brez stanovanja . . . 4-— 24-— 100— 1.200-— . 4-— 24-

IV. O b l e k a : 

1. za odrasle . . . 
2. za služabništvo v 

obratih . . . 
3. za vajence . . . 

Dinarjev 
.2-50 1 5 — 02-50 

2-50 1 5 — 62-50 
1 — 6 — 2 5 — 

V. O b u t e v : 

1. za odrasle 1-50 
2. za služabniStvo v 

obratih 1-50 
3. /.a vajence -'80 

Dinarjev 
9 — 37-50 

! ) — 37-50 
4-80 20— 

VI. S t a n o v a n j a : 

1. 1 soba in obenem ku
hinja 

2. 1 soba in kuhinja . . 
3. 2 sobi in kuhinja . . 
4. 3 sobe in kuhinja . . 
6. vsaka nadaljnja soba . 
6. posebna soba z opremo 
7. ležišče v skupni spal

nici 

Dinarjev 
1-50 
3 — 
4-50 
6 — 
2 — 
3 — 

9 — 
1 8 — 
27— 
.So
i 
ls'— 

37-50 
7 5 — 

112-50 
150— 

50— 
7 5 — 

6-— 25-

1. za 
2. za 
3. za 
4. za 

prostor 
prOBtora 
prostore 
prostore 

VII. K u r j a v a : 
Dinarjev 

. . . 2 — 12— 50— 

. . . 3 — 1 8 — 7 5 — 

. . . 4 — 2 4 — 100— 

. . . 6 — 30-— 126— 

Vin. R a z s v e t l j a v a : 

1. za 1 prostor . 
2. za 2 prostora 
3. za 3 prostore 
4. za 4 prostore 

-•50 
1 — 
1-30 
1-50 

Dinarjev 
3 — 12-50 
6-—i 2 5 — 
7-80 32-50 
9—< 37-50 

750--

750--
300--

450— 

450— 
240— 

450-
900-

1.350-
1.800-

600-
900-

300--

600-
900-

.1.200-
1.500-

150-
300-
390-
4S0-

600-
1.800-

'1.200-

Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 

P r i p o m b a . Mesečna izplačila se lahko vpisujejo v vsak tedenski razpredelek; vendar pa je treba namesto =r 
«teden> označiti mesec, namesto «mesec» pa leto. = 

IX. O s t a l i p r e j e m k i v n a r a v i : 
Dinarjev 

1. zajtrk 2 — 12-— 50— 
2. kosilo ' 6 - — 3 6 — 150— 
3. večerja 4—• 2 4 — 100— 
4. kruh 3-50 za kg. 

X. Z i v l j e n s k e in o s t a l e p o t r e b š č i n e : 
1. pšenica za q 
2. soržica za q 
3. rž za. q 
4. koruza za q . . . . . • • • 
5. ječmen za q 
6. oves za q 
7. grah (fižol)za q 
8. krompir za* q 
9. pšenična moka za q 

10. soržična moka za q 
11. ržena moka za q Din 
12. koruzna moka za q Din 
13. ječmenova moka za q Din 
14. otrobi za q Din 
15. slanina za kg Din 
16. mast za kg- Din 
17. sirovo maslo za kjr Din 
18. olje za 1 Din 
IS. navadni sir za kg Din 
20. mleko za 1 Din 
21. sladkor za kg Din 
22. kava za kg Din 
23. cikorija za kg Din 
24. sol za kg Din 
25. riž za kg Din 
26. vino za 1 . . . Din 
27. pivo za 1 Din 
28. kis za 1 .Din 
29. petrolej za 1 Din 
30. milo za kg . . . . - Din 
31. premog za q , Din 
32. drva za m3 . . . . / Din 
33. drva za q Din 
34. užitek zemljišča za katastrski oral, 1600 

kvadratnih eežnjev, na leto . . . . Din 500-— 
86. uporabljanje: konja za vsakega na leto Din 1.000-— 
36. uporabljanje: krave za vsako ha leto . Din 1.000-— 
37. svinja za vsako Din 500-— 
38. ovca za vsako Din 200— 
39. koza za vsako Din 300— 

Ta razpredelnica velja, dokler se ne nadomesti z 
novo po osrednjem uradu za zavarovanje delavcev, koli
kor že ni za poedine okoliše izpremenjena. 

250-— 
200— 
180— 
220— 
180— 
160-— 
250— 
100— 
350— 
280— 
250— 
800 — 
200— 
150— 

16— 
20— 
25-— 
12— 
4 — 
2 — 

10— 
2 0 — 

6 — 
Z-— 
6-— 
2' 
2 — 
1 — 
3-— 
4-— 

2 0 — 
7 5 — 
15-— 
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1.) Lestvica davka za dnevne in tedenske ponavljajoče se dohodke. 

. 

Dnevni ponavljajoči se dohodek j 

Število otrok 

6 

od do 

5 

od do 

48 44 
49- 52 
5 3 - 56 
57- 60 
6 1 - 64 
65- 68 
69- 72 
73- 76 
77- 80 
8 1 - 84 
85- 88 
89- 92 
9.3- 96 
97-100 

101-104 
10.1-108 
109-112 
П З - П 6 
117-120 
121-124 
125-128 
129-132 
133-136 
137-140 
141-144 
145-148 
149-152 
153-156 
157-160 

_ 

45- 48 
49- 5 i 
6 3 - 66 
67- 60 
6 1 - 64 
65- 68 
69- 72 
73- 76 
77- 80 
8 1 - 81 
85- 88 
89- 92 
9 3 - 96 
97-100 

101-104 
105-108 
109-112 
113-116 
117-120 
121-124 
125-128 
129-132 
133-136 
137-140 
141-144 
146-148 
149-152 
163-156 
157-160 

- 1 -
_ 
_ 

161-164 
166-168 
169-172 
173-176 
177-180 
181-184 
186-188 

_ 
_ 

161-162 
163-166 
167-170 
171-174 
175-178 
179-182 
183-186 

189-192 187-190 
193-196 
197-200 
201-204 
205-208 
209-212 
213-216 

191-194 
195-198 
199-202 
203-206 
2H7-210 

4 

od do 

3 | 2 

od do i od do 

40 36 
4 1 - 44 37- 40 
45- 48 
49- 52 
6 3 - 56 
67- HO 
6 1 - 64 
66- 68 
69- 72 
73- 76 
77- 80 
8 1 - 84 
85- 88 
89- 92 
93- 96 
97-100 

101-101 
105-108 
109-112 

пз-ш 
117-120 
121-124 
125-128 
129-132 
133-136 
137-140 
141-144 
145-148 
149-152 
163-156 
167-160 

_ 
_ 
_ 
_ 

161-164 
166-168 
169-172 
173-176 
177-18U 
181-184 

4 1 - 44 
45- 48 
49- 52 
5 3 - 56 
57- 60 
6 1 - 64 
65- 68 
69- 72 
7 3 - 76 
77- bO 
8 1 - 84 
85- 88 
89- 92 
9 3 - 96 
97-100 

101-104 
105-108 
109-112 
113-116 
117-120 
121-124 
126-128 
129-132 
133-136 
137-140 
141-144 
145-148 
149-152 
163-156 
167-160 

-
_ 
_ 

161-162 
163-166 
167-170 
171-174 
176-178 
179-182 

185-188 183-186 
189-192-187-190 
193-196191-194 
I97-2U0;1H5-198 
201-204:199-202 
2u5-208 !203-206 

2l 1-214 2u9-212207-2l0 

32 
33- 36 
37- 40 
4 1 - 44 
45- 48 
49- 52 
5 3 - 66 
57- 60 
6 1 - 64 
65- 68 
69- 72 
73- 76 
77- 80 
8 1 - 84 
85- 88 
89- 92 
9 3 - 96 
97-100 

101-104 
105-108 
109-112 
113-116 
117-120 
121-124 

1 

od do 

j та 

brez otrok.j e . 
1! e 1 

od doli K ' 

28 j 24Î 
29- 32 
3 3 - 36 
37- 40 
4 1 - 44 

2 5 - 28j 
29- 32 
3 3 - 36 
37- 40 

46- 48 4 1 - 44l 
49- 52 
6 3 - 56 
57 - 60 
6 1 - 64 
6 5 - 68 
69- 72 
7 3 - 76 
77- 80 
8 1 - 84 
8 5 - 88 
8 9 - 92 
9 3 - 96 
97-100 

101-104 
105-108 
109-112 
113-116 

4 6 - 48 
49- 62 
5 3 - 56 
57 - 60; 
6 1 - 64| 
6 5 - 68: 
69 - 72 
7 3 - 761 

7 7 - 80' 
8 1 - 84 
8 5 - 88 
89- 92 
9 3 - 96 
97-100, 

101-104 
105-108 
109-112 

117-120 113-1161 
125-128 121-124 
129-132126-128 
133-136:129-132 
137-140J133-136 
141-144137-140 
146-148,141-144 
149-1521146-148 
153-156 149-152 
157-160153-156 

_ 
_ 
_ 

161-164 

167-160 
_ 
_ 

161-162 
165-168 163-166 
169-172167-170 
173-176171-174 
177-180176-178 
181-184179-182 
185-188183-186 
189-192 187-190 
193-196 191-194 
197-200 195-198 
201-204499-202 

117-120 
121-124 
125-128. 
129-132 
133-136; 
137-140] 
141-144 
115-148 
149-162 
153-156 
167-160 

-_ 
_ 

161-164 
165-168 
169-172 
173-176 
177-180 
181-184 
185-188 
189-192 
193-196 
197-200 

205-208 203-206201-204Ì 
217-220 215-218 213-216 211-214|2u9-212 207-210 205-2081 
221-224 
225-228 
2 2 9 - 2 3 2 

219-222 217-220:215-218 213-216 211-214 
223-226 221-224!219-2*2l2l7-220 215-218 
227-231 

233-236 231-234 
237-240 235-288 

- |239-240 

- 1 -- 1 -

226-228 2*3-226 221-224 219-222 
229-232 227-230 225-228 223-226 

209-212 
213-216 
217-220 
221-224 

233-236 231-234 229-232 227-230 225-22K 
237-240235-238 233-236 231-234229-282: 

- |239-240 237-240 235-238 233-236 
- i - 1 - l239-240!2.i7-24O 

241-244 
245-248 
249-252 
253-256 
267-260 
261-264 
265-268 
269-27Ü 
273-276 
277-280 
281-284 
285-288 * 
289-292 
293-296 
297-300 
301-304 

j 306-308 . 
309-312 
313-316 
317-320 
321-324 
326-328 
329-332 
333-336 
337-340 
341-344 -

345-348 
349-352 
363-366 . 
367-360 
361-364 
366-368 
369-372 
373-376 
377-380 
381-384 
385-388 
389-392 
39 -396 
897-400 
4 1-404 
406-408 
409-412 
413-416 
417-420 

preko 420-440 . 
, 440-460 
, 460-520 
, 620-600 
. 6U0-720 
. 720 

Davek '• 

za 
1 dan 

za | za 
2 dni 

l.ji 0-16 
2.1 0-25 
3. 0-33 
4.11 0-42 
5. 
6. 
7. 
8. 

0-50 
0-66 
0-75 
0 92 

9.1 1 -08 
10. jI 1-25 
11 . 
12. 
13.1 
14.1 
15.'; 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. i 
2 1 . 
22. 
23. 
24. i 
25. 
26. 
27. 
28. 
29.J 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41 . 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. | 
49 
50. 
51. 
52. 
63. 
54. 
66 
66. 
67. 
68. 
5«. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
76. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81 . 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
9 1 . 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
9?. 
98. 
99. 

UOO. 
101. 
102. 
103. 
104. 

1-42 
1-58 
1-76 
1-92 
2 08 
2 3 3 
2-60 
2 67 
3-— 
3-17 
3-42 
367 
3-92 
4-20 
4-50 
4-76 
6 - -
5-33 
6'75 
6 — 
6-33 
667 
7-08 
7-33 
7-67 
8 -
8-33 
8-67 
917 
9-50 
9-83 

10-33 
10-67 
1 I ' 
l l -33 
11-67 
12 — 
12-33 
1267 
1 3 - -
1333 
13-88 
14-17 
14 50 
14 83 
15-33 
15-67 
1 6 -
1633 
16 83 
17-17 
17-67 
18-
18-50 
18-83 
19-33 
19-67 
20-17 
20-50 
21-— 
21-50 

0-32 
0 6 0 
0-66 
0-84 
1 — 
1-32 
1-50 
1-84 
216 
2-50 
2-84 
3-16 
3-50 
3-84 
4-16 
4 6 6 
6' — 
5-34 
6-— 
6-34 
6-84 
7-34 
7-84 
8-40 
9-— 
9-60 

1 0 -
1066 
11-50 
12-— 
12-66 
13-34 
1416 
14-66 
16-34 
16-— 
16-66 
17-34 
18-34 
19 — 
19-66 
20-66 
21-34 
22-— 
22-66 
23-34 
24-
24-66 
25 34 
26 — 
2666 
2766 
28-34 
29 — 
2966 
30-66 
31-34 
32 — 
32-66 

za 
3 dni j 4 dni 

za 
5 dni 

dinarjev 

0-48 0-64 
0-75: 1 - -
0-99! 1-32 
1-26| 1-68 
1-50 2 — 
L-98 2-64 
2-25! 3 — 
2-76 
3-24 
3-75 
4-26 
4-74 
6-25 
6 76 
6-24 
6-99 
7-50 
8 0 1 
9 — 
951 

10-26 
11-01 
11-76 
12-60 
1350 
14-25 
15-— 
16-99 
17-25 
1 8 - -
18-99 
2001 
21-24 
21-99 
23-01 
24 — 

3-68 
4-32 
5-— 
5 6 8 
6-32 
7*— 
7-68 
8-32 
9-34 

1 0 -
10-68 
1 2 - -

za 6 in ; 
7 dal, 
za ves ! 
teden i 

j 
0-80 V-
Г261 1-601 

Г65! 2 - -
2-10 2-50 
2-60, 3 — 
3-30 4 -
3-761 4-50, 
4-60; 5 5 0 
5-40 6-5Q 
6-251 7-5U 
7-10! 8-5U 
7-90, 9-501 

8 75 10-5u| 
9-60 

10 40 
11-65 
12-60 

11-50 
1250 
14--
1 5 - -

13-35! 16--
1 6 - - ! I H - — 

12-68 15-86; 1 9 - -
13-681 17-10 
14-I-.8 18-35 
15-68 
16-80 
18-— 
1 9 -
2 0 - -
21-32 
2 3 -
2 4 - -
25-32 
26-68 
28-32 
29 32 
30-68 
3 2 -

24-991 33-32 
26-01 34-68 
27-51 36-68 
28-50 3 8 - -
2949! 39-32 
:i0-99 41-52 
32-01 
33 — 
33-99 
36-01 
36-— 

4 2 6 8 
4 4 - -
46-32 
46 68 
4 8 - -

36-99 49-32 
38-01 
39-— 
39-99 

60-68 
5 2 - -
63-32 

4 0 9 9 65-32 
42-61 66-68 
43 60 68-— 
44-49. 59-32 
45-99 61-32 
47-01 
4 8 -

s62-68 
6 4 - -

19-60 
21 — 
22-50 
23-75 

20-50 
22 — 
23-50 
2 5 - -
2 7 - -
28-50 

25-— 3 0 - -
2t5-6ö! 32-— 
28-75 34-50 
3 0 -
3165 
33-35 
35-40 
36-65 
38-35 
4 0 - -
41-65 

3 6 - -
3 8 -
4 0 -
42-50 
4 4 - -
4 6 - -
4 8 -
50-— 

43-35 5 2 -
45 85 
47-50 
4915 
6Г66 
63-35 
55- — 
66-65 
58-35 
60-— 
61-65 
63-35 
6 5 - -
66-65 
6916 
70-85 

5 5 - -
57 — 
6У--
6 2 -
64-— 
6 6 - -
6 8 -
7 0 - -
7 2 - -
7 4 - -

i 

5- ! 0 

;l 

Tedenski ponavljajoči se dohodek 

Število otrok 

brez otrok 

od do 

168 
2. i, 169- 192 
3. 193- 216 
4. 1 
5. ': 
H. i 
7. 

217- 240 
241- 265 
266- 288 
289- 312 

8. ' 313- 336 
9. j 

10., 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

337- 360 

1 

od do 

193 
194- 217 
218- 241 
242- 265 
266- 290 
2 9 1 - 313 
314- 337 
338- 361 
362- 385 

361- 3841 386- 409 
385- 408 410- 433 
409- 432: 434- 467 
433- 4561 458- 481 
467- 480 482- 505 
481- 504 
606- 528 

506- 629 
630- 563 

529- 652 554- 577 
553- 576j 578- 601 
677- 600 602- 625 
601- 624 ! 626- 649 

21. ji 625- 648 650- 673 
22. |l 649- 672 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28.1 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
86. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46 
47. j 

673- 696 
697- 720 
721- 744 
745- 768 
769- 792 
793- 816 
817- 840 
841- 864 
865- 888 
889- 912 
913- 936 
937- 960 

-
-

961- 972 
973- 996 

674- 697 
698- 721 
722- 745 
746- 769 
770- 793 
794- 817 
818- 841 
842- 866 
866- 889 
890- 913 
914- 937 
938- 960 

-
-
-

961- 985 
986-10U9 

997-10201010-1033 
1021-104411034-1067 
1046-1068 1068-1081 
1069-1092 1082-1106 
1093-1116 ! 1106-1129 
1117-11401130-1163 
1141^11641154-1177 
1165-1188:1178-1201 

2 

od do 

218 
219- 242 
243- 266 
267- 290 
291- 315 
316- 338 
339- 362 
363- 386 
387- 410 

3 

od do 

4 

od do 

243; 268 
244- 267 
268- 291 
292- 315 
316- 340 
341- 363 
364- 387 
388- 411 
412- 435 

411- 434j 436- 459 
436- 468: 460- 483 
459- 4821 484- 507 
483- 506 608- 631 
607- 630 
531- 564 
555- 678 
579- 602 
603- 626 
627- 650 
651- 674 

532- 555 
656- 579 
580- 603 
604- 627 
628- 651 
652- 675 
676- 699 

676- 698 700- 723 
699- 722 724- 747 
723- 746 748- 771 
747- 770l 772- 795 
771- 794j 796- 819 
795- 818 820- 843 
819- 842 i 844- 867 
843- 856: 868- 891 
867- 890 892- 915 
891- 914 
915- 938 
939- 960 

-
-
-

916- 939 
У40- 960 

-
-
-

961 
961- 973 962- 986 
974- 997 j 987-1010 
998-1021 1011-1034 

1022-10451035-1058 
1046-106MJ1059-1082 
107O-1093'lO83-1106 

269- 292 
293- 316 
317- 340 
341- 366 
3h6- 388 
389- 412 
413- 436 
4 3 7 - 460 

5 

od do 

293 
294- 317 
318- 341 
342- 366 
366- 390 
391- 413 
414- 437 
438- 461 
462- 485 

461- 484^ 486- 509 
485- 508: 510- 633 
609- 532 ' 534- 557 
533- 556, 568- 581 
557- 580 582- 605 
581- 604 606- 629 
605- 628' 630- 653 
629- 652i 654- 677 
663- 676! 678- 701 
677- 700 702- 726 
701- 724| 726- 749 
725- 748: 750- 773 
749- 772 
773- 796 

774- 797 
798- 821 

797- 820 822- 845 
821- 844I 846- 869 
845- 868: 870- 893 
869- 892 894- 917 
893- 9161 918- 941 
917- 940 
941- 960 

-
-
-
-

942- 960 
-
-
-
-

961- 963 
961- 974 964- 987 
975- 998: 988-1011 
999-10221012-1035 

1023-10461036-1059 
1047-1070|1060-1083 
1071-10941084-1107 
I095-1118J1108-1131 

1094-111711107-1130 1119-1142j 1132-1156 
1118-1141 1131-1154 
1142-11651155-1178 
1166-11891179-1202 
1190-12131203-1226 

1189-1212!l202-1226 1214-l237jl227-1250 

1143-1166;il56-1179 
1167-1190;il80-1203 
1191-12141204-1227 
1215-12381228-1261 
1239-12621252-1276 

48. |! 1213-1236 1226-1249 1238-1261|l251-1274 1263-12861276-1299 
76--I 49. ,1237-12601250-12731262-12861275-129811287-1310:1300-1323 
78--! | 50. 1261-1284 1274-1297,1286-1309 1299-1322jl311-1334',1324-1347 
80-—Il 61. 
83-— 
8 5 - -

72 60 8 7 - -
7416 
76-66 
78-35 

89-_ 
92-— 
9 4 - -

80-—i 96 — 
48-99 65-32: 81-651 9 8 - _ 

3366 5049: 67-32: 8415;101-_ 
34-34 
35-34 
36-— 
3 7 -
37-66 
38-66 
39-34 
40-34 
41-— 
42 '— 
43-— 

21м2 i 4384 
22-33 4466 
22-83 .46-66 
2317 1 46-34 
23-67 47-34 
24-17 1 48-34 
24-67 ! 49-34 
25-17 50-34 
26-67 
26-— 

51-34 
62 — 

26-50 5 > _ 
27 — ] 64 - — 
27-50 ] 55-— 
28-— ; 56 '— 
28-50 5 7 ' -
2 9 - - 1 6 8 - -
29-60 59 — 
30- - 1 60 — 
30-60 , 61 _ 
3 1 — 62 — 
31-67 63-34 
32 17 6434 
32 67 65-34 
3317 66-34 
33-67 67-34 
3*-17 68-34 
34-83 6966 
36-33 70-66 
36-— : 72- -
366O 7 3 _ 
37-— , 74-— 
37-33 74-66 
37-67 i 76-34 

61-51 6868 85-85 103-— 
53-011 70-68 
54-—j 7 2 -
56-60 7 4 - -
56-49 76-32 
57-99' 77-32 
59 01 7868 
60-61 80-68 
61-60, 82-— 
63- - | 84 — 
64-50 86-— 

88-35] 1 0 6 -
9 0 - - 1 0 8 - -
92-60|lU-— 
9416 |113-_ 
96-65 116--
98-35118-— 

100-85 12l-_ 
102-50123- _ 
105-—1126--
107-60 129--

6576 87-68109-60131-50 
66-99 89-32 111-65 134--
67-49 91-ЗфН-1б!137-_ 
69 61 92-H8115 86J139-— 
71-01' 94-68 118-35 142-_ 
72-5Г 96-68120-85145--
7 4 0 1 98-68 123-35 1 4 8 - -
76-61 100-6H 
77 0 1 1 0 2 6 8 
78 — 104-— 
7î'-60 1 0 6 - -
8 1 - _ j 1 0 8 ' -
82-50 4 0 -
84-— 112— 
86-50 114- -
87- 1 1 6 -
88-60 H 8 - -
90-— 120--
91-50 122-— 
9 3 - 1 2 4 - -

126-85 161— 
128-35! 1 5 4 - -
130 — 166-_ 
132-50; 169- -
136 — 162-— 
137-60 1 6 5 - -
140-—1168-— 
142 60171- — 
I4r>-—1174 — 
147-60,177--
150-—180-— 

• 162-50 I ö 3 - -
155-—186-— 

,96-01 126-68:158-35 190--
96-51128-68Ü60 85 193- -
98-01 180 6*163-36 1 9 6 - -
99-61 132-68 166-85 199- -

101-01 134-68! 168-35 2 0 2 - -
102-61 136-68 170-85 2 0 5 - -
104-49 139-3Î 

.105-99141-35 
108-— 144- -
109-60 146--
1 1 I - - 148 - -

! 174-15 2 u 9 -
Ì176-65 2 1 2 -

1 8 0 - - 2 1 6 - -
182-60 2 1 9 - -
1 8 5 - - 2 2 2 - -

111-99 149-32181-66 2 2 4 - -
113-01 160-68.188-35 2 2 6 - -

1 0 % 
1 1 % 
1 2 % 
1 3 % 
1 4 % 
1 6 % 

62. 
53. 
54. 
65. 
66. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83 
S4. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89 

1 90. 
i 91. 

92. 
»3. 
94. 
95 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 

1286-1308 1298-1321 1310-13331323-134611335-135É 
1309-13321322-1346 
1333-1366 1346-1369 
1367-13h0 1370-1 заа 
1381-14041394-1417 
1405-1428 1418-144C 
1429-14401 

1334-1867 1347-13701359-1382 
1358-1381 1371-1394 1383-1406 
1382-1406 1395-1418 1407-143C 
1406-1429 1419-14401431-144C 
1430-14401 - | 

1 

Î1348-1371 
1372-139Б 
1396-1418 
1420-144C 

-
-
-

6 

od do 

318-
319- 342 
343- 3661 

367- 39Ó 
3 9 1 - 415' 
416- 438' 
439- 462' 
463- 486 
487- 5K)! 
511 - 534 
635- 558 
559- 682; 
583- 606 
607- 630 
631- 664 
665- 678 
679- 702; 
703- 726 
727- 750 
761- 774 
775- 798 
799- 822 
823- 846 
847- 870' 
871 - 894 
895- 918 
919- 942 
943- 960! 

-
-
-
-
-

961- 976 
976- 999 

1000-1023 
1024-1047: 
1048-1071! 
1072-1095 
1096-1119 
1120-1143 
1144-1167: 
1168- l l9 l | 
1192-1216 
1216-1 ->m 
1240-1263 
1264-1287 
1288-131l| 
1312-1336:1 
1336-136»1 
1360-1383! 
1384-1407 
1408-1431 
1482-1440 

-
-
-

v 

1441-1464 
1465-1488 
1489-1512 
1513-1536 
1537-1560 
1561-1684 
1586-1608 
1609-1632 
1633-1666 
1657-1680 
1681-1704 

| 1705-1728 
! 1729-1752 

1753-1776 
1777-1800 
1801-1824 
1825-1848 
1849-1872 
1873-1896 
1897-1920 
1921-1944 
1945-1968 
1969-1992 
1993-2016 
2017-2040 
2041-2064 
2066-2088 
20«9-2112 
2113-2136 
2137-2160 
2161-2184 
2l86-2208 
2209-2232 
2233-2256 
2267-2280 
2281-2304 
2305-23i8 
2329-2352 
2363-2376 
2377-2400 
2401-2424 
2426-2448 
2449-2472 
2473-2496 
2497-2520 

preko 2520-2640 
, 2610-2880 
, 2880-3120 
, 3120-3600 
, 3600-4320 
, 4320 
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2.) Lestvica davka za mesečne ponavljajoče se dohodke. 

M 
C 
o. 
53 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64, 
65. 
66. 
67. 
68. 
59. 

60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 

85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90, 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 

I 

Davek 
Din 

Brez otrok 

4 
6 
9 
11 
14 
17 
20 
23 
27 
31 
35 
39 
43 
48 
53 
58 
63 
68 
74 
80 
86 • 
92 
98 
105 
112 
119 
126 
133 
141 
149 
157 
165 
173 
182 
191 
200 
209 
218 
228 
238 
248 
258 
2K6 
275 

283 
291 
3<:0 
309 
318 
326 
336 
345 
354 
363 
372 
382 
392 
401 
411 

421 
431 
441 
451 
462 
472 
482 
493 
503 
514 
625 
536 
548 
558 
670 
581 
693 
606 
616 
628 
640 
662 
664 
676 
689 
701 
713 
726 
738 
762 
764 
778 

• 791 
804 
817 
830 
>-44 
858 
871 
885 
899 
912 
9.-3 
933 
943 

10 •/. 
11°/. 
12 •/, 
13 •/. 
14% 
1*'/. 

od do 

Število otrok 

od do od do 

601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1601-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2601-
2601-
2701-
2801-
29U1-
3f01-
3101-
3201-
33U1-
3401 
3501 
3601 
3701 
3f01 
3901 

4001-
4101-
4201-
4301-
4401 
4501 
4601 
4701-
4801 
4901' 
5001 
5101 
6201 
6301 
6401 
5601 
ôfiOl 
5701 
6801 
6901 

600 
- 700 
- 800 
- 900 
-1000 
-1100 
-1200 
-1300 
-1400 
-1600 
-1600 
-1700 
-1800 
-1900 
-2(00 
-2100 
-2200 
-2300 
-2400 
-2500 
-2-00 
-2700 
-2800 
-2900 
-3000 
-3100 
-3200 
-300 
-3400 
-3600 
-3600 
-3700 
-3800 
-ЗУ00 
-4000 

-4100 
-4200 
-4300 
-4400 
-4500 
-4MX) 
-4700 
-4800 
-4900 
-5000 
-5100 
-52> 0 
-63O0 
-6400 
-6500 
-6*00 
-5700 
-6800 
-6900 
-6000 

701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2501-
2601-
2701-
2801-
2901-
3001-
3101-
3201-
33ol-
3401-
3501-
3601-
3701-
3801-
3901-

4001-
4051-
4151-
4261-
4361-
4451-
4551-
4661-
4751-
4861-
4951-
5051-
5151-
6261-
6361 
6461 
5551 
5651 
5751-
5851 
6951-

700 
- 80Ö 
- 900 
-1000 
-1100 
-1200 
-1300 
-1400 
-1500 
-1600 
-1700 
-1800 
-1900 
-2000 
-2100 
-2200 
-2300 
-2400 
-2500 
-2600 
-2700 
-2800 
-2H00 
-3000 
-3100 
-3200 
-3300 
-3400 
-3500 
-3600 
-3700 
-3800 
-3900 
-4000 

-4050 
-4160 
-4260 
-4360 
-4450 
-4550 
-4660 
-4750 
-4an0 
-4950 
-6050 
-6150 
-6250 
-6360 
-6460 
-5560 
-6650 
-5760 
-6860 
-5950 
-6000 

801 
901-
1001-
1101-
1201-
1801-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2Ü01-
2101-
2201-
2301-
2401-
2601-
2601-
2701-
2801-
2901-
3001-
3101-
3201-
3301-
34(11-
3501 
3601-
3701-
3*01 
3901 

800 
-900 
-1000 
-1100 
-1200 
-1300 
-1400 
-1500 
-1600 
-1700 
-1800 
-1900 
-2000 
-2100 
-2200 
-2300 
-2400 
-2600 
-2600 
-2700 
-2800 
-2900 
-3000 
-3100 
-3200 
-3300 
-3400 
-3500 
-3600 
-3700 
-3800 
-3900 
-4000 

4001-
4101-
4201-
4301-
4401-
4601-
4601-
4701-
4801-
4901-
6001-
6101-
6201-
6301-
6401 
6501 
6601 
5701 
6801 
6У01 

-4100 
-4200 
-4300 
-4400 
-4500 
-4600 
-4700 
-4800 
-4900 
-6000 
-6100 
-5200 
-6300 
-5400 
-660O 
-6600 
-5700 
-5800 
-5900 
-6000 

od 

901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201 
2301 
2401-
2601-
2601-
2701-
2801-
2901 
3001 • 
3101 
3201-
3301 
3401 
3501 
3601-
3701-
3801 
3901 

4001-
4051-
4151-
4261-
4351-
4451-
4551-
4661-
4751-
4851-
4951 
6051-
5151-
6261 
6361 
6451 
66il 
6651 
5751 
5861 
6951 

i 

do 

900 
-1000 
-1100 
-1200 
-1300 
-1400 
-1600 
-1600 
-1700 
-1800 
-1900 
-2000 
-2100 
-2200 
-2300 
-2400 
-2500 
-2600 
-2700 
-2800 
-2900 
-301J0 
-3100 
-3200 
-3300 
-3400 
-3500 
-3600 
-3700 
-3800 
-3900 
-4000 

-40fi0 
-4150 
-4250 
-43n0 
-4450 
-4550 
-4650 
-4750 
-4850 
-4950 
-5060 
-5160 
-5260 
-6360 
-6450 
-6660 
-5660 
-6750 
-5850 
--5950 
-6000 

od 

1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2601-
2601-
2701-
2801-
2901-
3001-
3101-
3201-
3301-
3401-
3501 
3601 
3701 
3801 
3901-

do 

1000 
-1100 
-1200 
-1300 
-1400 
-1500 
-1600 
-1700 
-18C0 
-1900 
-2000 
-2100 
-2200 
-2300 
-2400 
-2500 
-2600 
-2700 
-2800 
-2900 
-3000 
-3100 
-3200 
-3300 
-3400 
-3500 
-3600 
-3700 
-3800 
-3900 
-4000 

od 

1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2501-
2601-
2701-
2801-
2901-
3001-
3101 
3201-
3301 
3401-
3501-
3601 
3701 
3801 
3901 

do i od 

I 
1100 
-1200 
-1300 
-1400 
-1500 
-1600 
-1700 
-1800 
-1900 
-2u00 
-2100 
-2200 
-2300 
-2400 
-2500 
-2600 
-2700 
-2800 
-2900 
-3000 
-3100 
-3200 
-33(,0 
-3400 
-3500 
-3600 
-3700 
-3800 
-3900 
-4000 

4001-4100 
4101—4200 
42Ш—4300 
4301—4400 
4401—4600 
4501—4h00 
4601-4700 
4701—4800 
4801-491.0 
4901—6000 
6001—5100 
5101—6200 
6201—5300 
5301—6400 

6401—660;! 
6601—6600 
6601—6700 
5701-6800 
5801—5900 
5901—6000 

4001-4060 
4051—4150 
4151—4260 
4251— 4.-S50 
4361-44f>0 
4451—4550 
4651—4650 
4651-4750 
4751—4850 
4851-4950 
4951—6050 
5051—5160 
6151—5260 
5251—6350 
6351—6460 
6451—6560 
6661—6660 
6661—6760 
5761—5850 
5851-59Л0 
5951-6000 

1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201 
2301-
2401-
2601-
2601-
2701-
2801 
2901 
3001 
3101 
3201-
3301 
3401-
3501 
3601 
3701 
3801 
3901 

do 

1200 
-1300 
-1400 j 
-1500 
-1600 
-1700 
-1800 
-1900 
-2i00 
-2.00 
-2200 
-2300 
-2400 
-2500 
-2600 
-2700 
-2800 
-2900 
-3000 
-3100 
-3200 
-3S00 
-34U0 
-3r,0Ü 
-3600 
-3700 
-3800 
-3900 
-4000 

4001-
4101-
4201-
4301-
4401-
4501-
4601-
4701-
4801-
4901-
6001-
5101-
6201-
6301-
6401-
6601-
5601-
6701-
6801 
5901 

! 

-4100 . 
-4200 i 
-4300 
-4400 
-4500 
-4600 
-4700 
-4800 
-4900 
-6000 
-6100 
-5200 
-6300 
-6400 
-5500 
-6600 
-6700 
-6800 . 
-5900 ! 
-6000 ! 

6001-
6101 — 
6201 — 
6301-
6401 — 
6501— 
6601 — 
67(11— 
6801-
6901— 
7001 — 
7101— 
7201— 
7301— 
7401 
7601-
7601 — 
7701-
7801— 
7901— 
8001— 
8101 — 
8201— 
8301-
8401— 
8501— 
8H01 — 
8701— 
8801— 
8V01 — 
9001 — 
9101 — 
9201— 
9.H01 — 
9401— 
9501 — 
9601— 
9701— 
9801— 
fc901— 
10 01-
10101-
10201— 
10301-
10401— 

6100 
6200 
63(0 
И400 
6n00 
H600 
6700 
6800 
6900 
70i'0 
7100 
72(i0 
7300 
7400 
7600 
7600 
7700 
7-00 
7900 
8000 
8100 
><200 
8300 
8400 
8500 
8600 
8700 
8800 
8У00 
9000 
9 00 
9200 
9300 
9400 
9600 
9600 
9700 
9800 
9900 
10000 
10100 
10200 
10300 
10400 
10500 

preko 10500-11000 
110(10-12000 
12000-13000 
13000-16000 
160(0.-18000 
18000 

Letnik X. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev, 
Prods. 218/4/28—2. 3—1 

Razpis. 
Odda se m e s t o s o d n e g a s 1 u g e pri okraj

nem sodišču v B r e ž i c a h ; prav tako se oddado 
vsa druga mesta sodnih slug, ki bi se izpraznila za
radi razpisa ali tekom razpisa. \ 

Za razpisano mebto v Brežicah kakor tudi za vsa 
druga mesta se lahko potezajo le sluge, ki so že v 
aktivni pragmatični službi v območju višjega dežel
nega sodišča v Ljubljani (člena 306. in 328. finanč
nega zakona za leto Ì927./1928.). 

Pravilno kolkovane in opremljeno prošnje, ki 
morajo biti svojeručno spisane, naj se vlože naj-
kesneje do dne 

15. a p r i l a 19 28. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Prosilci morajo vložiti prošnjo po službeni poti. 
Ker se oddado tudi mesta, ki se izpraznijo tekom 

razpisa ali po premestitvi, naj navedejo prosilci izrec
no vsa mesta, za katera prosijo, ako bi se izpraznila. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 27. татса 1928. 

Pred s. 213/4/28—2. 3—3 

Razpis. 
Pri okrajnem sodišču v P t u j u se odda m e s t o 

s o d n e g a s l u g e . 
Prošnje naj se vlože do dne 

15. a p r i l a 19 28. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Obširni razpis glej v Uradnem listu 29 z dne 
24. marca 1928. 

Predeednišrvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
. • dne 20. marca 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
St. 2251/П. 

Razpis dobave. 
590 3—2 

Razpisuje se dobava 140 m3 jamskega leeat 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 

4. a p r i l a 1 9 2 8 . ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 14. marca 1928. 

622 2—2' Št. 2312/11 in 2313/П. 

Razpis dobav. 
Razpisuje se dobava: 
1.) 500 kg katrana; 
2.) 60 kg minijeve barve, 30 kgi pokosta (firneža) 

in 30 kg črne oljnate .barve. 
Ponudbe naj se vlože najkeaneje do dne 

4. a p r i l a 1 9 2 8 . ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 16. marca 1928. 

Razne objave. 
636 3—2 Poziv npnikom. 

P r v a j u g o s l o v a n s k a č i p k a r s k a z a 
d r u g a v Ž ir e h, r. z. z o. z., je prešla po sklepu 
občnega zbora z dne 15. januarja 1928. v likvidacijo. 

Upniki se pozivlje j o, naj priglase terjatve. 

L i k v i d a t o r i c i : 
Ivanka Seljak s. r. Neža Demšar s. r. 

6̂ 6 Objava. 
Izgubili sta še originalno zrelostno izpričevalr> 

državnega ženskega učiteljišča v Ljubljani h leta 
1890. in originalno usposobljenostno izpričevalo iste
ga zavoda iz leta 1901., obe na ime: Marija Gantar 
iz Studenca, srez. Krško. 

Proglašam ju za neveljavni.. 
Marija Jerman-Gantar s. r., 

učiteljica v Ljubljani. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek т Ljubljani, ~ Tiska in izdaja: DelnUka ttokarna, d.d. т Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v LiublianL' 



\ f 1 
Poštnina plačana v gotovini. 

32. V Ljubljani, dne 2. aprila 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b l ne» 
Iz «Službenih Novln kraljevine Srba, Hrvata 1 Slovenaca». 
98. Pravilnik o zbiranju in upravljanju prispevkov za pogozdovanje. 
99. Pravilnik za zbiranje podatkov o medicinski statistiki. 
Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 

Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 100. Obvestilo, kako 

se zavaruiejo zoper nezgode potniki, ki potujejo na progah v 
eksploataciji državnih železnic. 101. Tarifna obvestila. 

Razne objave. 

te f,SIužbenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". -

Številka 67 z duci 23. marca 1928.: 
Odlok miniatra za trgovino in industrijo z dno 

7. marca 1928.: Postavljena j© pri osrednjem zavodu 
za ženski obrt v Ljubljani za stalno strokovno uči
teljico v 8. skupini Ш. kategorij© Marija I z 1 a k a r , 
začasna strokovna učiteljica v 4. skupini Ш. kate
gorije pri istem zavodu. 

Zapisnika o XLL in XLII. redni seji narodno 
skupSčine z dne 10. in 12. marca 1928. 

Objavi generalnega inspektorata ministrstva za 
finance z dne 12. marca 1928.: Z valutami smeta po
slovati: 1.) Ivan K v a d r a n t i v Rabu; 2.) firma 
«Braća Seles» v Somboru. 

Številka 68 z dne 24. marca 1928.: 
Ukaza Njegovoga Veličanstva kralja z dno 17ega 

marca .1928.: Sprejeta je ostavka,: ki sta jo podala 
na državno službo Anton D o l e n c , inženjer v 
6. skupini I. kategorij© pri gradbeni sekciji v Mur
ski Soboti, in dr. Stefan S k u b i c, tajnik v 6. sku
pini I. kategorije pri gradbeni direkciji v Ljubljani., 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 12ega 
marca 1928.: Upokojen je po poslednjem odstavku 
ulena 141. uradniškega zakona Josip B l a ž e v i č , 
računski uradnik v 1. skupini Ш. kategorije na spe-
cialni kmetijski šoli v Mariboru. 

Zapisnika o XLHI. in XLIV. redni seji narodne 
skupščine z dne 13. in 14. marca 1928. 

v Slovenskih goricah; Ana F a b j a n č i č v Loeah 
pri Poljčanah; Terezija L e s j a k v Podčetrtku; An
tonija K o ž e l j na Javorniku; Vera J a n na Pri
stavi; Marija G o r j a n e c na Vinici; Lucija Č u 
d e T m a n v Radovljici; Ruža V o j s k v Beltincih; 
Erna T r i l l e r in Franja K a s t e l i c v Škofji Loki; 
Marija M e d e n v Cerknici; Marija K a; s j a k v 
Krški vasi; Marija B i z j a k v Ljutomeru; Amalija 
Le n a r d v Št. Vidu nad Ljubljano; Rafaela K n a -
p i č v Žalcu; Vida M o d i c v Loki pri Zidanem 
mostu; Katinka K o s m a č in Marija A ž m a n v 
Kranju; Mara K r ž i š n i k v Mostah pri Ljubljani; 
Marija K o l a r v Mežici; Viktorija R a g a z z i v 
Radečah pri Zidanem mostu; Ana E u p e o v Ljub
nem; Josipina V i d m a r in Hilda L i c h t e n e k e r 
v Brežicah; Lea S o 11 v Laškem; Franja K a p p u s 
v Gorjah pri Bledu; Antonija T r s t e m j a k v Kam
niku; Fran Ž e ž e 1 j v Murski Soboti; Justina M a-
r u š i č v Rogaški Slatini. 

Odlok ministra za pošto in telegraf z dne 17. fe
bruarja 1928.: Premeščena je po službeni potrebi 
Marija C v ar , poštna in telegrafska1 uradnica v 
3. skupini П. kategorije, od poštnega in telegraf
skega urada v Ljubljani 1 k poštnemu in telegraf
skemu uradu v Toplicah pri Novem mestu. 

Odlok ministra za pošto in telegraf z dne 8. mar
ca 1928.: Premeščena je na prošnjo Ana P e c i r e r , 
poštna in telegrafska uradnica v 3. skupini П. kate
gorije, od poštnega in telegrafskega urada v Mari
boru 1 k poštnemu in telegrafskemu uradu v Ljub
ljani 1. 

Zapisnika o XLV. in XLVI. redni seji narodne 
skupščine z dne 15. in 16. marca 1928. 

Številka 69 z dne 26. marca 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 15ega 

marca 1928.: Pomaknjen je iz 6. skupine I. katego
rije v 5. skupino I. kategorije dr. Jakob P r e š e r n, : 
sodnik pri okrajnem sodišču v Radovljici. 

Odlok ministra za pošto in telegraf z dne 10. fe
bruarja 1928.: Pomaknjeni (pomaknjene) so iz 4. sku
pine П. kategorije v 3. skupino H. kategorije poštni 
in telegrafski uradniki (poštne in telegrafske urad
nice): Vekoslava Cerne, Magdalena L o c n i k, Ema 
G ö d e r-eir, Marija G o s t i č , Olga S k u b i c , 
Antonija S i m č i č, Marija M o z e t i č , Marija G1 o -
b o č n i k , Antonija M e g u s a r , Josipina G a b e r , 
Fran ž n i d a r i č , Marija G o s t i č , Olga M o s e r 
in Ana K r a t o c h w i l l pri poštnem in telegraf
skem uradu v Ljubljani 1; Pavla U r š i č , Dora 
K e r ž a n , Karla R a b i č in Marija S m e r d u pri 
poštnem in telegrafskem uradu v Ljubljani 2; Marija 
K u n s t , Štefanija S c h i f f r e r , Antonija K o r č e , 
Helena D e k 1 e v a, Elza N o v a k , Olga S l a b i n a , 
Dora D e t e l a , Natalija L i n g e l j , Marija T o m 
š ič , Emilija T r o p , Marija V e r l i č in Antonija 
Z m r z1 i k a r pri poštnem in telegrafskem uradu v 
Mariboru 1; Ciril K ok o s a r , Frida B a r e t t o , Jo
sipina M a k u e in Pavel K a n d u s pri poštnem in 
telegrafskem uradu v Mariboru 2; Hilda P f e f f e 
r e r pri X. terenski poštno-telegrafski tehnični, sek
ciji v Mariboru; Zinka G r o b e 1 n i k, Albina D e l 
l a Mea, Matilda S t r a š . e k , Pavia Z a j e , Ana 
K u r e n t , Leopold V i š n e r in Dragica R e b u l a 
v Celju; Roža M e g l i c v Rimskih toplicah; Lota 
H o r a k v Domžalah; Amalija Ž i v k o v Apačah; 
Marija K o r o š e c in Slava R o d i č pri Sv. Lenartu 

Številka 70 z dne 27. marca 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 25ega 

marca 1928.: Postavljen je.za namestnika ministra 
za pošto in telegraf Svotozar S t a n k o v i ć, mini
ster za poljedelstvo in vode. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 15ega 
marca 1928.: Postavljen je pri narodnem muzeju v 
Ljubljani za kustosa s pravicami uradnika 5. sku
pine I. kategorije dr. Fran K o s , profesor na držav
nem moškem učiteljišču v Ljubljani, uradnik v isti 
skupini iste kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 15ega 
marca 1928.: Pomaknjen je iz 6. skupine I. katego
rije v 5. skupino I. kategorije Josip K o l e t i c , pro
fesor na I. državni gimnaziji v Ljubljani. 

Odlok ministra za pošto in telegraf z dne 31. ja
nuarja 1928.: Premeščena je po službeni potrebi Olga 
T r i n k a u s, poštna in telegrafska uradnica v 
4. skupim П. kategorije, od poštnega in telegraf
skega urada v Konjicah k poštnemu in telegrafske
mu uradu v Janjevu. 

Odlok ministra za pošto in telegraf z dne 7. marca 
1928.: Sprejeta je ostavka, ki jo je podal na držav
no službo Vekoslav J a g o d i c , poštni in telegrafski 
uradnik v 3, skupini П. kategorije pri poštnem in 
telegrafskem uradu v Celju. 

Odlok ministra za pošto in telegraf z dne 16ega 
marca 1928.: Sprejeta je ostavka, ki jo je podala na 
dTžavno službo Matilda Škof, postnohranilnična 
uradnica v 3. skupini II. kategorije pri podružnici 
poštne hranilnico v Ljubljani 

Odlok generalnega direktorja poštne hranilnice 
z dne 19. marca 1928.: Odpuščena je iz državne 

službe po členih 234. in 135. uradniškega zakona 
Franziska S c h i f f r e r , računovodkinja v 3. sku
pini Ш. kategorije pri podružnici poštne hranilnice 
v Ljubljani 

Objave generalne direkcije davkov: Oproščeni so 
plačevanja takse iz tar. post. 1. taksne tarife za vse 
vloge in prošnje, ki jih pošiljajo državnim oblast-
vom, razen v civilnih pravdah: 1.) «Društvo bosan-
sko-hercegovskih umirovljenika» v Sarajevu; 2.) 
«Potporno društvo J-slahijiet'» v Brčkem; 3.) «Sport
ski klub jSlavija'» v Sarajevu. 

Zapisnika v XLVIL, XLVDJ. in XLIX. redni seji 
narodne skupščine z dne 17., lft in 20. татса 1928. 

Številka 71 z dne 28. marca 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 21ega 

marca 1928.: Pomaknjen je iz 3. skupine I. katego
rije v 2. skupino I. kategorije dr. Fran V o d o -
p i v e c , veliki župan ljubljanske oblasti 

Odlok ministra za gradbe z dne 19. marca Ш 8 . : 
Sprejeta je ostavka, ki jo je podal na državno 
službo Ivb K e r m a v n e r , administrativni uradnik 
v 3. skupini ГП. kategorije pri gradbeni direkciji v 
Ljubljani 

Odlok ministra pravde z dne 22. marca 1928.: 
Trajno je upokojen po členu 141., poslednjem^ od
stavku, uradniškega zakona Fran Be z l a j , pisar
niški oficial v 4. skupini П. kategorije pri okrajnem 
«odišču v Kranju. 

Objavi ministrstva za notranje posle z dne 22ega 
marca 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1.) dosedanji ita
lijanski državljan Fran B r a t i n a , orožniški kaplar, 
tit. podnarednik v Ptuju, skupno z ženo Terezijo in 
dvema maloletnima otrokoma; 2.) dosedanji rueid 
državljan Vladimir E. P e t r o v , inženjer-pripravnik 
pri gradbeni sekciji v Novem mestu, skupno z ženo 
Valentino in maloletno hčerko Nino. 

Objava generalne direkcije davkov1 z dne 7. mar
ca 1928.: «Kragujevački bolesnički fond za među
sobno pomaganje za slučaj bolesti i smrti> v Kra-
gujevcu je oproščen plačevanja takse iz tar. post 1. 
taksne tarife za vse vloge in prošnje, ki jih pošilja 
državnim uradom, razen v civilnih pravdah. 

Uredbe osrednje vlade. 

98. 
Pravilnik 

o zbiranju in upravljanja prispevkov 
za pogozdovanje.* 

Člen 1. 
Da bi se čim intenzivneje in umneje izvajalo po

gozdovanje golicav, kraškega eveta, živega peska, 
hudourniških območij, rednih in mednih posek, la 
se ne morejo pomladiti naravno, se ustanavlja na 
podstavi člena 247. finančnega zakona za leto 1927./ 

* «Službene! Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 7. marca 1928., št. 53/XTV. 
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/1928. pri ministrstvu za šume in rudnike fond za mu 3. od točke 1.) do vštete točko 8.), s pridržkom, 
pogozdovanje 

Člen 2. 

V fond za pogozdovanje se stekajo ti-le dohodki: 

A. I z d r ž a . v n i h g o z d o v : 
1.) Prispevki za pogozdovanje, ki so pobirajo od 

poedincev in podjetij na podstavi pogodbe o nakupu 
gozdov za sečnjo. 

2.) Prispevki, ki se pobirajo za pogozdovanje od 
prodaje proizvodov, izdelanih v režiji. 

3.) Prispevki, ki se pobirajo od malih prodaj in 
vseh prodaj po cenovniku za spekulacijo v vrednosti 
200 dinarjev in navzgor. 

4.) Prispevki, ki se pobirajo od oddajanja pla
ninskih in drugih pašnikov v zakup za pašo. 

5.) Prispevki iz dicitacijskega izkupička za tiho
tapski stavbni les, čigar vrednost preseza 200 Din; 
vsi ti prispevki znašajo 6 % vrednosti, dosežene s 
prodajo — zakupom. 

B. D o h o d k i s a m o od p r o d a j l e s a 
v g o z d i h : 

1.) Krajiških imovinskih občin, samostanov, cer
kva, cerkvenih veledostojanstvenikov, vakufov, na-
darbin. zemljiških solastnikov, poveljnih šum*, mest
nih občin, selskih, plemenskih** in ostalih korpo-
racij. Ta prispevek za fond znaša 2 % vrednosti, 
dosežene s prodajo. 

2.) Od lastnikov onih privatnih gozdov, katerih 
površina preseza 100 hektarov, in sicer na podstavi 
prijav o prodaji in vrednosti prodane, lesne mase po 
prodajni pogodbi. Ta prispevek za fond znaša 2 % 
vrednosti, dosežene s prodajo. 

C. V é e d e n a r n e k a z n i z a r a d i k v a r , u č i 
n j e n i h v g o z d i h , i n v s e k o n v e n c i j s k e 

k a z n i : 
Iz državnih gozdov gre v ta fond celokupni pri

sojem znesek, iz ostalih pod 1.) in 2.) točke B 20 %, 
ostanek 80 % pa pripada lastniku gozda. 

Člen 3. 
Iz tega fonda se smejo vršiti izdatki za namene, 

kakršni so: 
1.) Nabavljanje gozdnega semenja. 
2.) Napravljanje in vzdrževanje semenarnic in 

zbiranje semenja iz gozda. 
3.) Napravljanje in vzdrževanje gozdnih dreves 

da se morajo uporabiti v prvi vrsti v onem okolišu, 
za katerega so bili pobrani. 

Člen 5. 
Fond za pogozdovanje upravlja minister za šume 

in rudnike. 
Člen 6. 

Prispevke za pogozdovanje zbirajo: 
1.) dohodke, označene v členu 2. pod A, pristojne 

direkcije šum same in po svojih podrejenih gumar
skih napravah; 

2.) dohodke, označene v členu 2. pod B, one na
prave, ki nadzirajo po zakonu upravo teh gozdov 
glede gospodarstva; 

3.) dohodke, označene v členu 2. pod C, ona ob-
lastva, pri katerih se ti dohodki plačujejo. 

Člen 7. 
Vse vsote, nabrane po tem pravilniku, kakor 

tudi vsote, doslej pobrane po prej predpisanih pra
vilnikih, a neporabljene, morajo pošiljati naprave, 
imenovane v členu 5. tega pravilnika, za vsak mesec 
najtesneje do 15. dne prihodnjega meseca oddelku 
za računovodstvo in finance ministrstva za šume in 
rudnike v Beogradu obenem s pregledom pobranih 
vsot po vrstah, navedenih v členu 2. tega pravilnika. 

Oddelek za računovodstvo in finance razpolaga 
s prejetim denarjem po odlokih ministra za šume in 
rudnike. 

Oddelek za računovodstvo in finance sme imeti 
v svojih blagajnah največ 50.000 Din; vsak presežek 
preko te vsote mora poslati Državni hipotekami 
banki v fond za pogozdovanje. 

Člen 8. 
Državna hipotekama banka daje na zahtevo mi

nistra za šume in rudnike zahtevane vsote na raz
polago oddelku za računovodstvo in finance mini
strstva za šume in rudnike, ki postopa z njimî  po 
odredbi drugega odstavka člena 7. tega pravilnika. 

Člen 9. 
Direkcije šum, inspektorati in oblastni referenti 

morajo predložiti vsako leto najkeeneje do konca 
meseca julija generalni direkciji Šum, — oddelku za 
pogozdovanje — v odobritev svoje preliminarne 
predloge za dela jeseni v dotičnem in spomladi' v 

à.) zapravljanje in vimicvaujc gu*v"n« u^.*.., P,vwv/&^ «~ .~— d • - - ^ Xu 
nie in nabavljanje orodja, potrebnega za obdelovanje prihodnjem koledarskem letu, s tocno_ označbo na-
drevesnic. i merjanih del in s potrebno vsoto za njih izvedbo. 

4 ) Ustanavljanje objektov na terenu za pogozdo- Če nastopijo nepričakovane nujne potrebe in ele-
vanje bodisi na umeten način, bodisi teko, da so mentarne nezgode, se smejo odobravati, ako to po-
izločijo površine in denejo zaradi naravnega pomla- treba zahteva, izdatki tudi na podstavi naknadnih 
janja v prepoved; izmerjanje teh objektov, karti-, predlogov. ranje in fotografiranj et 

5.) Vsa dela pri pogozdovanju objektov, usta
novljenih in izločenih po točki 4.) tega člena. 

6.) Pogozdovanje rednih in izrednih posek v 
državnih gozdih, kolikor naravno pomlajanje ni 
uspelo. 

7.) Zagrajanje hudournikov, kolikor je to v zvezi 
s pogozdovanjem hudourniških območij. 

8.) Podpore privatnim osebam in korporacijam 
za pogozdovanje goličav, kraškega sveta, živega 
peska, toda samo po proračunu, ki ga sestavijo 
strokovnjaki — šumarji —i in ki ga odobri ministr
stvo za šume in rudnike. Natančnejše odredbe tega 
člena predpiše ministrstvo za šume in rudnike. 

9.) Nagrade šumarskemu osebju, zaposlenemu pri 
terenskih delih za pogozdovanje in zbiranje potreb
nih podatkov. 

10.) Nagrade privatnim osebam in korporacijam 
za pogozdovanje goličav, kraškega sveta, hudourni
ških območij, živega peska, uspešno izvedeno na 
lastnem svetu po lastni iniciativi in ob lastnih stro
ških. 

11.) Nagrade učiteljem, profesorjem, dijakom za 
pogozdovanje, izvedeno ob dijaškem dnevu za po
gozdovanje ali drugače, kakor tudi gospodarskim 
strokovnjakom za predavanja, ki jih imajo v šolah, 
kasarnah in med prebivalstvom. 

12.) Pokrivanje stroškov za potovanje inspekcij
skih uradnikov ministrstva za šume in podrejenih 
šumarskih naprav, toda samo v poslih pogozdovanja. 

Člen 4. 
Od zbranih prispevkov se sme porabiti največ 

30% za honorarje, nagrade in pokrivanje potnih 
stroškov, 70 % pa za izvajanje del, naštetih v čle-

* Lastnina osebno svobodnih seljakov v nekate
rih hrvatskih občinah pred letom 1848. 

** Korporacije seljakov - plemičev v Hrvatski, 
prav tako pred letom 1848. Op. ur. 

Člen 10. 
Istočasno morajo predložiti pregledna poročila o 

delih, izvršenih v minulih sezonah (spomladni in je
senski minulega leta) kakor tudi obračun o denarju, 
porabljenem za izvedbo teh del, in sicer posebfl za 
vsote, dovoljene iz državnega proračuna, in posebe 
za vsote, dovoljene iz fonda. 

Člen 11. 
Prispevki za fond za pogozdovanje se ne smejo 

uporabljati za nič drugega nego samo za namene, 
določene s tem pravilnikom, in za odplačevanje anui
tet, če bi sklenil minister za šume in rudnike po 
dobljeni odobritvi posojilo za pospeševanje gozdar
stva v Južni Srbiji. 

Člen 12. 
Potrošek vsot, dovoljenih za izvajanje teh del, 

se izkaže po dovršitvi odobrenega preliminarnega 
dela pri oddelku za računovodstvo in finance mini
strstva za šume in rudnike, ki mora prirediti za ta 
fond posebne knjige. 

Ölen 13. 
Ko stopi ta pravilnik v veljavo, prestanejo ve

ljati vsi prejšnji pravilniki o fondu za pogozdovanje. 

Člen 14. 
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga odobri mini

strski svet, skladno s členom 247. finančnega zakona 
za leto 1927./1928. 

V B e o g r a d u , dne 11.januarja 1928.; št.855. 
Minister za šume in rudnike: 

dr. Aleks. Mijović s. r. 
* * * 

Ministrski svet je v seji z dne 18. januarja 1928. 
usvojil in predpisal ta pravilnik. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Velja Vukićević s. r. 

99. 
Na podstavi člena 15. uredbe o organizaciji hi

gienske'službe in po pristanku ministrstva za social
no politiko (št. 2314/27 z dne 2. marca 1928.) pred-
pisujem ta-le p ^ , ^ 

za zbiranje podatkov o medicinski 
statistiki.* 

A. Obče odredbe (1.—7.). 

Člen 1. 
Zbiranje podatkov o medicinski statistiki po 

členu 15. uredbe o organizaciji higienske službe ob-
eeza: podatke o porodih, smrtnih primerih in poro
kah, o gibanju bolnikov v bolnicah in socialno-medi-
cinskih napravah, o delovanju toh zavodov in ob
časne ankete o zdravstvenih problemih prebivalstva. 

Člen 2. 
Zbiranje podatkov o gibanju akutnih nalezljivih 

bolezni je urejeno s posebnim pravilnikom po členu 1. 
uredbe o zatiranju nalezljivih bolezni. 

Člen 3. 
Skrb za posrednje ali neposrednje zbiranje vseh 

podatkov po tem pravilniku kakor tudi za izvrše
vanje njegovih odredb spada v področje centralnega 
higienskega zavoda v Beogradu. Ta zavod je sredi
šče vseh opravil, ki se nanašajo na zbiranje statistič
nih poefatkov po členu 15. omenjene uredbe, ter iz
daja pri tem potrebne odločbe po pooblastitvi mini
strstva za narodno zdravje in po tem pravilniku. 

Člen 4. 
Glede načelnih vprašanj, ki v tem pravilniku niso 

omenjena, izposlujo centralni higienski zavod odo
britev ali odločbo ministrstva za narodno zdravje. 

Člen 5. 
Podatki se zbirajo po tem pravilniku uradoma. 

Če se ne izvršujejo njegove odredbe aH če se pri
javljajo podatki netočno in nevestno, nastopijo po
leg zakonske odgovornosti posledice po členih 79. 
do 82. uredbe. 

Člen 6. 

Celokupno dopisovanje po tem pravilniku oprav
ljajo organi in naprave neposredno, ne pa po služ
beni poti, s centralnim higienskim zavodom in 
obratno. 

Člen 7. 
Vse dopisovanje; glede zbiranja statističnih po

datkov, najsi prihaja tudi od privatnih institucij", je 
prosto poštnine. 

B. Zbiranje podatkov o rojenih, poročenih in umrlih 
osebah (8.—170-

Člen 8. 
Za podstavo zbiranju podatkov o rojenih, umr

lih in poročenih osebah služijo sistemi o zbiranju 
demografskih podatkov, ustanovljeni v poedinih 
krajinah kraljevine, kakor vrše to pristojna direk
cija državne statistike in statistični uradi. 

Člen 9. 
Sreski sanitetni referent — mestna sanitetna 

uprava — mora, da se izvaja ta obveščevalna služba 
pravilno in čim bolje: 

10 proučiti način, po katerem se prijavljajo po
datki (člen 8.), za svoj okoliš; 

2.) sestaviti točen seznamek vseh instanc, ki so 
po veljavnih predpisih dolžne, prijavljati podatke o 
poročenih, rojenih in umrlih osebah; 

3.) skrbeti za točno vzdrževanje ustanovljenih 
rokov in ostalih predpisov o zbiranju demografskih 
podatkov na zahtevo ministrstva za narodno zdravje 
ali državne statistike; 

4.) redno obnavljati navodila o načinu, po kate
rem se prijavljajo podatki, vsake tri mesece in vse
lej, kadar se izpremeni тагтегје onih, ki so pristojni 
za prijavo (premestitve, nova organizacija, izpre-
memba oseb, itd.); 

5.) stremiti z vsemi sredstvi za tem, da se oprav
lja obveščevalna služba čim hitreje in pravilneje, 
ker to zahteva korist zdravstvene službe; 

6.) vobče podpirati delovanje državne statistike 
in njenih organov glede zbiranja demografskih po
datkov. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 21. marca 1928., št. 64/ХГХ. 
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Člen 10. 

Oblastva, parohije, džemati, župnije ali zvanja 
voditeljev matic, ki vodijo registre, zapisnike o 
rojenih.in umrlih osebah, morajo pošiljati direkciji 
državne statistike, odnosno statističnim uradom, 
poleg dosedanjih prijav spremna poročila s suinar-
nimi podatki o gibanju prebivalstva v določenem 
času. 

Člen 11. 

Direkcija državne statistiko daje centralnemu 
higienskemu zavodu zaradi specialne obdelave po 
potrebi gradivo z a obdelovanje demografskih po
datkov, kolikor ga ni v delu. 

Člen 12. 

Da se obdelajo podatki, ki so glede zdravstvenih 
vprašanj posebno zanimivi, sme delegirati centralni 
higienski zavod s. pristankom direkcije državne sta
tistike svoje uradnike na delo pri tej direkciji. 

Člen 13. 
Direkcija državne statistike daje centralnemu 

higienskemu zavodu po izvrženi ureditvi podatke o 
gibanju prebivalstva v oblastih po starosti, spolu, 
veroizpovedanju in mesecih. 

Člen 14. 
Prav tako pošilja direkcija državne statistike 

centralnemu higienskemu zavodu v uporabo spremne 
seznamke, označene v členu 10., takoj po prejemu. 

Člen 15. 

Centralni higienski zavod izvaja s svojimi organi 
in na željo direkcije državne statistike po potrebi 
in tehnični možnosti specialne: ankete in zbiranje 
podatkov ter podpira delovanje državne statistike 
v tej smeri. 

Člen 16. 
Sreski sanitetni referent na sedežu sreskega na-

čelništva prevzame po tem pravilniku označene dolž
nosti za ves srez, ne glede na to, ali poslujejo drugi 
sanitetni referenti z določenim okolišem. Ti morajo 
prvega referenta podpirati pri njegovem delovanju. 

Člen-17. 

Za mestno sanitetno upravo se smatrajo vse one 
sanitetne edinice v mestih in večjih krajih, kjer je 
njih področje določeno s Statutom, s katerim pre
vzamejo . funkcije higienskega delovanja državne 
sanitete. 

C Zbiranje podatkov o gibanju bolnikov v bolnicah 
in zdravstvenih napravah in prirejanje anket (18. 

do 28.). 

Člen 18. 
Vse državne, javne in privatne bolnice morajo 

poslati najkesneje do 10. dne vsakega meseca po
ročilo o stanju bolnikov za minuli mesec po pred
pisanem obrazcu naravnost centralnemu higienske
mu zavodu v Beogradu. 

Člen 19. 
Vse državne, javne in privatne bolnice morajo, 

poslati letno poročilo o stanju bolnikov za minulo 
leto najkesneje do konca meseca januarja prihod
njega leta po navodilih centralnega higienskega za
voda. 

Člen 20. 

Vsi higienski zavodi, domovi narodnega, zdravja 
in vse socialno-medicinske naprave morajo poslati 
naravnost centralnemu higienskemu zavodu meseč
no poročilo o delovanju kakor tudi potrebne po
datke o bolnikih najkesneje do 10. dne prihodnjega 
meseca posebe za vsak oddelek in po določenem 
obrazcu. 

Člen 21. 

Vse zdravstvene postaje in vsa ljudska kopalifiča 
pošiljajo analogna poročila pristojni napravi, ki jih 
odprem! s svojim poročilom vred k centralnemu hi
gienskemu zavodu. 

Člen 22. 
Domovi narodnega zdravja in socialno-medicin

ske naprave pošiljajo istočasno v prepisu poročilo 
o svojem delovanju tudi pristojnemu higienskemu 
zavodu. 

Člen 28. 

Vsi okrožni uradi za zavarovanje delavcev mo
rajo pošiljati tabelarni pregled o gibanju bolnikov 
v svojem okolišu trimesečno centralnemu higien
skemu zavodu. 
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Člen 24. 

V vseh knjigah, ki jih vodijo poe.dine naprave o 
gibanju bolnikov, morajo biti najmanj ti-le razpre-
delki: spol, starost, poklic, diagnoza (lokalizacija, 
stopnja), zakonsko stanje, veroizpovedanje, rojstni 
kraj, stalno bivališče. 

Člen 25. 

Poedine socialno-medicinske naprave, higienski 
zavodi in ostale zdravstvene naprave lahko uvedejo, 
kakršne so pač krajevne potrebe, tudi nove razpre-
delke po svoji iniciativi ali pa po naročilu pristoj
nega higienskega zavoda. 

,1 
Člen 26." 

Centralni higienski zavod sme prirejati po po
trebi ankete o raznih vprašanjih higiene in socialne 
medicine za vso kraljevino po posebnih navodilih, 
obrazcih, in sicer po državnih in občinskih zdravni
kih in socialno-medicinskih napravah. 

Člen 27. 

To pravico imajo tudi vsi higienski zavodi za 
poeđine dele ali za ves svoj okoliš; vendar pa mo
rajo to predhodno sporočiti centralnemu higienske
mu zavodu, da se ne opravlja izvesten posel zaman 
ali da se ne ponavlja. Centralni higienski zavod 
mora to delovanje higienskega zavoda podpirati v 
tehniki izvajanja. 

Člen 28. 

Prirejanje anket se dopušča letno za higienske 
zavode trikrat in za centralni higienski zavod tri
krat, in sicer po naprej točno izdelanem programu 
in po vseh pravilih statistične metode in tehnike. 

Č. Obdelovanje gradiva in končne odredbe 
(29.—36.). 

£ Člen 29. 

Centralni higienski zavod predpisuje: po členu 3. 
tega pravilnika vse njemu potrebne obrazce, skrbi, 
da se natisnejo in d a se vse naprave in vsi referenti 
založe z njimi, daje pojasnila in navodila v nejasnih 
primerih, kontrolira voditev knjig in pravilno pri
javljanje vseh sanitetnih organov in sanitetnih na
prav, ki jim spada to v dolžnost, jim predpisuje vse 
tehnično postopanje in vzdržuje stalno zvezo z di
rekcijo državne statistike. 

Cien 30. 

Centralni higienski zavod obdeluje prejeto gra
divo na prikladen način, tako da je mogoče ob vsa
kem času dobiti jasno sliko o vseh vprašanjih, ki so 
po tem pravilniku predmet obvezne prijave. 

Člen 31. 

Centralni higienski zavod pošilja mesečno poro
čila o delovanju socialno-medicinskih naprav redoma 
po dovršeni obdelavi ministrstvu za narodno zdravje 
v nadaljnje poslovanje s pripombami o delovanju in 
s predlogi za močnejšo aktivnost in za izpremembe. 
Ta poročila se priobčujejo v prepisu vsem higien
skim zavodom. 

Člen 32. 

Letnik X. 

posluje po potrebi načelne rešitve in odobritve od 
ministrstva za narodno zdravje. 

Člen 36. 
Ta pravilnik stopi v veljavo takoj, k o se raz

glasi v «Službenih Novinah»; centralni higienski za
vod naj ukrene vsa predhodna dela in naj izd.% po
trebna navodila, tako da se začne popolnoma upo
rabljati z dnem 1. aprila. 1928. 

V B e o g r a d u , dne 8.marca 1928.; H. br. 9878. 

Minister za narodno zdravje: 

dr. D. Popović s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas glede izplačil v inozemstvu.* 

Z odlokom gospoda ministra za finance I. br. 3829 
z dne 29. februarja 1928. je dovoljeno, nakazovati 
po poštni hranilnici in njenih podružnicah namesto 
dosedanjih 1000 dinarjev (odlok L br. 21.310 z dne 
25. avguste 1925.) izplačila v inozemstvu do 3000 di
narjev v inozemski valuti ali dajati dinarje na svo
boden račun. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva zaHinance 
v Beogradu, 

dne 8. marca 1928.; S. br. 3829. 

Popravek k cenovniku, po katerem se 
mora vršiti zavarovanje valute ob izvozu 

blaga.** 
V tem cenovniku, ki je veljal od dne 1. do dne 

15. marca 1928. (Uradni list 22 z dne 6. marca 1928.), 
naj stoji pod redno številko 103 namesto: «Stavbni 
les slovenski» pravilno: «stavbni hrastov les slo
venski». 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

L. št. 342w v
 — 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 15. do dne 21 . marca 1928. 

Prav tako pošilja centralni higienski zavod mini
strstvu za narodno zdravje mesečno poročila o gi
banju bolnikov v bolnicah. 

Olen 33. 
O porodih, smrtnih primerih in porokah izdaja 

centralni higienski zavod občasno v sTbsko-hrvat-
skem in francoskem jeziku izvestja, v katerih so 
označeni viri podatkov, prejetih od direkcije državne 
statistike, ter jih pošilja interesentom in institucijam 
v inozemstvu in v kraljevini. 

Ölen 34. 

Centralni higienski zavod izda redno vsako leto 
najkesneje do meseca julija letopis iz vseh gran 
medicinske statistike po tem pravilniku; vanj je 
treba sprejeti tudi uspehe prirejenih anket, gibanje 
nalezljivih bolezni in opravljene cepitve — vse s 
potrebnim komentarjem in z napisi v razpredelnicah 
tudi v francoskem jeziku. 

Ölen 35. 

Vsa vprašanja, ki se nanašajo na skupno delo
vanje glede zbiranja podatkov in statistike z dru
gimi uradi, rešuje centralni higienski zavod, ki iz-

S r e z 
S 
3 

o v 

J2 •S e 

Skrlatlnka. — Scarlatina. 
Brežice . . . . 
Kočevje . . . . 
Kranj 
Krško 
Laško 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 

1 
3 
3 
2 
7 
11 
3 

30 

1 

1 
, 
1 
, 
2 

5 

, 

1 
, 

i 1 
1 
4 

• 

i . 

• 

1 
1 
3 
3 
3 
6 

12 
2 

. Ošpice 

Črnomelj . . . . 
Kastav 
Kočevje 
Ljubljana, mesto . 

Morbilli. 
44 
5 
5 
9 
63 

29 

14 
18 
61 

14 
5 
16 
10 
45 

, 
, 
, 

. 

31 

59 

3 
17 

Skupaj 

Davica. — Dlphterla et Croup. 

Kočevje . . . . 
Kranj 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 

Skupaj 

6 
4 
2 

12 

1 

1 

1 
4 
1 
. 
6 

, 
. 
, 
. 
. 

79 

Sen. — Erysipelas. 
Brežice 
Kranj 
Krško 
Ljubljana, mesto . 
Radovljica . . :_ :_ 

Skupaj . 13 16 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo-
Slovenaca» z dne 14. marca 1928., št. 59. 

** Priobčen po popravku v «Službenih Novmah» 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 26. marca 
1928., št. 69. 
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S r e z o v 
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3 

žflcnphta titamft bolezni. 

Ljubljana, mesto . j 1 
Logatec . . . • . | 5 

1 

Skupaj . | 6 | . | 1 
V L j u b l j a n i , dne 24. marca 1928. 

P o odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Mayer s. r. 

Vet. br. 286. 

Izkaz o stanja živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 
o d dne 1 9 . d o dne 2 5 . m a r c a 1928 . 

O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s Številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Kamnik: Loke (Loke 1 dvorec). 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j . 

Kastav: Kastav (Srdoči 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Artiče (Artiče in Zgornji Obrez po 1 dvo
rec, Dolenja vas 2 dvorca), Videm (Pesje 1 dvorec). 
Litija: Krka (Trebna gorica 1 dvorec). Novo 
mesto: Velika Loka (Kameni potok 21 dvorca), Do-
brniče (Sahovec 1 dvorec), Gorenje polje (Gorenje 
polje 1 dvorec), Prečna (Dolenja Straža 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Ljubljana, okolica: Medvode (Zbilje 1 dvorec). 
Ljubljana, mesto: Ljubljana 1 dvorec. 

V L j u b l j a n i , dne 28. marca 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
oblastni veterinarski referent Paulin s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti« 

L. št. 11/3. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

o d dne 8. d o dne 14 . m a r c a 1928. 

S r e z S 
m 

o 
il e 

3 

5-° 
2 3 IM 

o 

Skupina tifnznlh bolezni. 
Celje 
Konjice . . . . 
Maribor, levi breg 
Murska Sobota . 
Ptuj 
Slovenjgradec 

3 
2 
2 
2 
1 
1 

H . 

2 
1 

. 
1 

4 • J Skupaj 

tkrfatbika. — Scarlatta. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Čakovec 
Dolnja Lendava. . 
Gornji grad . . . 
Konjice 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Prevalje 
Ptuj 
Ptuj, mesto . . . 

2 
1 
3 
8 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

19 

4 
2 

. 
1 

6 
3 

2 
2 

2 

2 
i 

2 
2 
1 

11 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

21 
2 
4 
2 

Skupaj 53 14 

Davlca. — Diphteria et Croup. 
Celje 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Prevalje 
Ptuj . . . . . . . . 
Slovenjgradec . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . j 16 

58 

1 

2 

2 
1 

S r e z 1= 
si 
Z o 

O " a 
43-g 

Dolnja Lendava 
Gornji grad . 
P t u j . . . . . . . 
Ptuj, mesto . 

Skupaj 

pace. — 
1 
1 
7 
2 

11 

- Morbilli. 

12 
12 
24 

1 
1 
7 
2 

11 

12 
12 

Sen. — Erysipelas. 
Konjice 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Ptuj ; _ L 

Skupaj . 

24 

Krčevita odrevenelost — Tetano». 
Celje, mesto . 
Slovenjgradec 

Skupaj . 

1 
1 

1 

1 
1 
1 i ! i 

V M a r i b o r u , dne 20. marca 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko e. r 

Vet. br. 51/14. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z d n e 2 6 . m a r c a 1928 . 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

S r a m n a k u g a k o n j . 

Slovenjgradec: Smiklavž (Smiklavž 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Maribor, desni breg: Račje (Račje 1 dvorec). 
Ptu j : Šardinje (Ključarovci 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 26.marca 1928. 

Za velikega Župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s.r. 

U. br. 5382/2—27. 

Razpust društva. 
P o § 24. društvenega zakona z dne 15. novembra 

1867., št. 134 drž. zak., je veliki župan mariborske 
oblasti razpustil podružnico «Unije slovenskih rudar
jev v Zagorju» s sedežem v Holmcu, ker nima ne 
članov ne imovine in torej tudi ne pogojev za na
daljnji pravni obstoj. 

V M a r i b o r u , dne 22. marca 1928. 

P o odredbi velikega župana mariborske oblasti: 
vladni svetnik Wriecher s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblaste?. 
Prede. 218/4/28—2. 3—2 

Razpis. 
Odda se m e s t o s o d n e g a s l u g e pri okraj

nem sodišču v B r e ž i c a h ; prav tako se oddado 
vsa druga mesta sodnih slug, ki bi se izpraznila za
radi razpisa ali tekom razpisa. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svo jer očno spisane, naj se vlože naj-
kesneje do dne 

1 5 . a p r i l a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 31 z dne 
31. marca 1928. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 27. marca 1928. 

S 6/28—17. 703 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Franc L e s a r , trgovec v Ljub

ljani, Celovška cesta št. 81. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 6/28—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 166., 
odstavku 2., k. r. odpravljen, ker ni kritja za stroške 
postopanja. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 15. marca 1928. . 

S 9/28—11. 704 

Sklep. 
Konkurzna stvar Stanka G d i a v i č a . 
Na predlog zbora upnikov se dosedanji upravnik 

dr. Ivan Tavčar, odvetnik v Ljubljani, razrešuje tega 
posla; za konkurznega upravnika so postavlja Franc 
Zelenik, uradnik tobačno tvornico v Ljubljani; 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 20. marca 1928. 

S 18/27—33. 714 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prezadolženec: Fran S v e t e l . 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilni, porav

navi, ki jo predlaga prezadolženec, se določa narok 
na dan 1 7 . a p r i l a 1 9 2 8 . ob pol dvanajstih pri 
tem sodišču v sobi št. 124. 

Prezadolženec mora priti k naroku osebno. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 23. marca 1928. 

S 5/28—2. 719 

Konkurzni oklic 
Razglasitev konkurza o imovini Jožeta G e r -

š a k a , posestnika v Dekmarcih, pošta Sv. Peter 
pod Svetimi gorami (Kozje), in njegove ženo, Jožefe 
G e r š a k o v e , zbog občne skupnosti imovine med 
živimi in za primer smrti (§ 1262. o. d. z.). 

Konkurzni komisar: Silverij Pakiž, sodnik okraj
nega sodišča v Kozjem. 

Upravnik mase: dr. Mile Jenko, notar v Kozjem. 
Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Koz

jem dne 2 4. a p r i 1 a 1 9 2 8. ob devetih. Oglasitveni 
rok do dne 1 0 . m a j a 1 9 2 8 . Ugotovitveni narok 
pri imenovanem sodišču dne 2 4. m a j a 1 9 2 8. ob 
devetih. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 28. marca 1928. 

S 6/28—2. , 709 
Konkurzni oklic. 

Razglasitev konkurza o imovini Josipa! D o 
n o s a , trgovca v Murski Soboti. 

Konkurzni komisar: dr. J a n k o Šumenjak, de-
želnosodni svetnik in predstojnik okrajnega sodišča 
v Murski Soboti. 

Upravnik mase: dr. Slavko Vesnik, odvetnik v 
Murski Soboti. 

'Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Mur
ski Soboti dne 4. a p r i 1 a 1 9 2 8. ob desetih. Ogla? 
sitveni rok do dne 1 5 . m a j a 1 9 2 8 . Ugotovitveni 
narok pri imenovanem sodišču dne 2 9. m a j a 
1 9 2 8. ob desetih. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 26. marca 1928. 

S 13/2—78. 

Določitev naroka. 
Prezadolženca: Pavel L e p e 1 in Edita L o p e 1 

v Statenbergu. 
Za ugotovitev naknadno priglašenih in onih ter

jatev, ki bi se morda še priglasile do naroka, se do
loča naknadni ugotovitveni narok na dan 1 3 o g a 
a p r i l a 1 9 2 8 . ob devetih pri podpisanem sodišču 
v sobi št. 7. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek I., 
dne 25. marca 1928. 

E 2355/27—14. 604 

Dražbeni oklic. 
*Na predlog Ernesta M e i s s n e r j a v Eberfeldu-

Waldschlösschen 32, po drju. Ernestu Kalanu, odvet
niku v Celju, bo dne 1 8 . a p r i l a l 9 2 8. ob devetih 
pri tem sodišču v sobi št. 4 n a podstavi obenem odo
brenih pogojev dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Spodnja Hudinja: a) vi. št. 536: hiša, cenilna vred
nost 12.000 Din, lesena lopica, cenilna vrednost 
200 Din, zemljišča, cenilna vrednost 3941 Din; b) vi. 
št. 440: zemljišča, cenilna vrednost 14.504 Din — 
skupaj 30.645 Din; najmanjši ponudek 20.520 Din. 

K nepremičnini ad a) spadajo te-le pritekline: 
1 postelja, 1 mala miza, 1 železna peč in 1 železni 
ščedilnik v skupni cenilni vrednosti 136 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 3078. Din. 

Okrajno sodišče v СеЦи, oddelek Ш., 

dne 28. februarja 1928. 

*>L;Š '^dL,'.- .•JAfcÈS;., À^jkkLÀzLL Ас^л.&аам 
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Ne I 12/28—3. • 593 , 

Poziv. 
Pri davčnem' kot depozitnem uradu v Metliki 

leže nad 30 let te-le vloge: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 

46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 

59. 
•60. 
61. 
62. 

63. 
64. 
65. 

i 66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 

77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 

90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100, 

£1 

880 
881 
883 
889 
915 
916 
916 
944 
944 
944 
961 
968 
968 
993 
993 
995 

1003 
1003 
1003 
1013 
1019 
1020 
1021 
1022 
1022 
1023 
10Ü4 
1025 
1025 
1025 
1026 
1031 
1038 
1039 
1040 
1042 
1043 
1045 
1047 
1048 
1049 
1049 
1050 
1050 
1051 

1051 
1051 
105Ï 
1053 
1053 
1054 
1055 
1076 
1080 
1082 
1083 
1084 
1086 

1086 
1089 
1090 
1091 

1092 
1093 
1093 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
1099 
1101 
1102 
1103 
1104 

1105 
1106 
1119 
1109 
1109 
1110 
1112 
1113 
1115. 
1118 
1120 
1121 
1124 
1125 
1125 
1128 
1129 
1131 
1132 
1133 
1134 
1135 
1137 
1037 

Lastnik, odnosno upravičenec 

Glav-
nična 

vrednost 

Din 

Jure Kastelic, Drašiči 
Matija Žugelj, Dobravice 24 . . . 
Ivan Žunlč, Vranoviči 9 
Bara Malešič, RadoviČi 22 . . . . 
Kata Bajuk, Amerika 
Jože Ogulin, Semič 7 
Rozalija Ogulin, Semič 7 . . . . 
Štefan Brunskole, Semič 
Štefan Brunskole, Semič 
Štefan Brunskole, Semič 
Jakob Mavsar, Omota 2 
Franc Prus, Metlika Ш 
Franc Prus, Metlika 111 
Franc Težak, Curile 11 
Franc Težak, Curile 11 
Jože Oberman . 
Martin Težak in dr., Rosalnice . . 
Martin Težak, Rosalnice 
Martin Težak, Rosalnice 
Matija Malenšek, Osojnik . . . . 
Marko Škof, Metlika 
Marija Fux in Neža Golobic, Semič 5 
Janez Šuklje, Bušinja vas 40 . . . 
Ana Simonič, Božjakovo 
Ana Simonič, Božjakovo 
Jakob Cesar, Kal 2 2 . . : . . . . 
Janez Križe, Jugorje 12 
Štefan Konda, Prepreče 

dto 
dto 

Marjeta Ogulin, Hrib pri Cerovcu . 
Jože Černugelj, Grabrovec 14 . . 
Miko Črnič, M e t l i k a . . . . . . . . 
Marija Šuštaršič, Mladica 
Katarina Logar 
Marta ' Belopavlovič 
Bara Kostelc, Rosalnice 
Martin Težak, Grabrovec 
Jože in Marjeta Ogulin, Vrh (Vrčice) 
Bara Nemanič, Grabrovec 1 . . . 
Jože Rezek, Bojanja vas 6 . . . . 

dto 
Štefan Rezek, Kašča 13 . . . . . 

dto 
Janez, Neža, Anton in Kata Skala, 

Semič 
dto . . . . . . . 
dto .-
đto; ..-. . . . . . . . • . ' < . . 

Anton in Matija Skala, Semič . . 
dto 

Marta in Pavel Janžekovič, Vranoviči 
Janez Simonič In Anton Kočevar . 
Janez Ivanetič, Metlika 68 . . . . 
Jože Štefanič, Hrast 1 
Janez Prus, Krmačlna 
Karel Žunič, Karlovac 
Alojzij Plut, Krvavčji vrh 7 . . . 
Anton in Martin Juran, Dragumlja 

vas 
dto 

Martin Cesar, Osojnik 28 . . . . 
Martin Černugelj, Grabrovec 46 . 
Malka, Pavla In Anton Trampuš, 

Metlika 
Frančiška Perše, Metlika . . . . . . 
Kata Nemanič, Želebej 
Anton in Julijana Burghard . . . 

dto 
Martin Kostelc, Vidošiči 1 . . . . 
Ive in Jera Gorše, Semič . . . . 
Matija Ivec, Sodjt vrh 7 
Jože Golobic, Kal 2 
Marko Nemanič, Božjakovo 16 . . 
Matija Vindišman, Črmošnjlce . • 
Anton Plut, Cerovce 8 
Anton Poč, Semič 64 
Martin Put, Cerovec 11 . . . . . 
Ana Kostelc, Vidošiči, in Marija 

Kraševec, Curile 9 
Matija Stepati, Curile 17 . . . . . 
Katarina Belicič, Rakovec 25 . . . 
Jana Franz, Metlika 
Neža Jakša, Vrtača 31 

dto 
Jakob Stariha, Metlika 
Martin Bajuk, Radovica 
Josip Koehler 
Terezija Malenšek, Vinomer . . . 
Martin Pezdlrc, DrašIČI 24 . . . . 
Jure Bajuk, Radovica 48 . . . . . 
Ana Piesec, Železniki 18. . . . . 
Bara Nemanič, Želebej 
Bara Fužina, Krašičl 
Marija Malešič, RadoviČi 1 . . . . 
Karel Krištof, Metlika 
Janez Plut, Omota 10 
Jurij Petrlč, Rosalnice ' 
Jurij Nemanič, Božjakovo 
Stanovnik! v Lokvicah . . . " ! i ! 
Alojzija Ipavec, Metlika . . , . ' , 
Marija Kraševec in dr. . ., . , [ [ 
Otroci Janeza Golobica, Kal 2 . . 
Ive Prus, Krmačina 

20 
13 
23 

408 
294 

2 
2 

48 
48 
48 
24 
13 
35 

4 
9 

24 
9 
8 

18 
8 
6 

53 
10 
22 
22 
39 
26 
11 
11 
11 
10 
80 

8 
10 
49 
10 

119 
71 
19 
10 
20 
20 

5 
5 

12 
12 

7 
12 

2 
10 
5 

10 
21 

2 
111 
46 
68 

31 
31 
11 
66 

28 
10 
25 
22 
11 
39 
13 
12 
22 
39 
20 
27 
33 
61 

52 
65 
17 
79 
43 
96 

7 
37 
27 
10 
24 

3 
12 
2 

26 
18 
5 

12 
16 
48 

124 
73 

9 

10 
55 
15 

20 
75 
75 
23 
14 
14 
49 
04 
_ l 
28 
62 
19 
14 
6U 
82 
95 
71 
35 
73 
58 
46 
36 
50 
84 
84 
84 
50 
25 
84 
40 
24 
37| 
411 
701 

80 ! 
87; 
87' 
75 ; 

75 

J 
27 
37 
30 
80 
50 
96 
27 
18 
90 
84 
75 
35 

95 
75 
75 
33 

63 
13 
61 

50 
56 

68 
10 
50 

34 
63 
32 

89 
98 
27 
90 
25 
75 
12 
221 
761 
38 
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Neznano kje bivajoči lastniki teh vlogj odnosno 
njih dediči ali pravni nasledniki, se pozivljejo, naj 

izkažejo t e k o m 1 l e t a 6 t e d n o v i n 3 d n i 
p o r a z g l a s i t v i t e g a p o z i v a svoje pravice 
do teh vlog. Ce bi tega ne storili ali če bi se izkazale 
njih zahteve za neupravičene, se izroče te vloge 
državni blagajni. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek L, 
dne 13. marca 1928. 

Preds. 176/26/28. M0 
Razglas. 

Dne 7. m a j a 1 9 2 8 . ob devetih se ibo vršila 
pri okrožnem sodišču v Novem mestu v sobi št. 31 
prodaja raznega starega orožja, pušk, samokresov 
i. dr., in sicer samo dražiteljem, H imajo dovolilo 
velikega župana za nabavo orožja. 

PredsednJštvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 
drie 20. marca 1928. 

L 1/26—7. , 624 
Razglasitev preklicev. 

S sklepi podpisanega sodišča so bili preklicani: 
a) O m e j e n o: 
1.) Neža Ž a b r 1, posestnica v Grobelcah št. 20, 

zaradi slaboumnosti (L 1/26—7 z dne 3. maja 1926.); 
pomočnik: Štefan Povalej st., posestnik v Babnih 
brdih št. 31. 

2.) Jožef C e r n o ž a, posestnik v Gorenjih Sei-
cali št. 8, zaradi slaboumnosti (L 4/26—5 z dne 5. ju
lija 1926.); pomočnik: Janez Mlakar, posestnik pri 
Sv. Ožboltu št. 10. 

3.) Ivan R o r, invalid v Belem potoku št. 12, za
radi slaboumnosti (L 6/26—21 z dne 13. maja 1927.); 
pomočnik: Matija Mejavšek, posestnik v Spodnji 
Kostrivnici. 

4.) Jakob S e n k a r, posestnik na Ponkvici št. 40, 
zaradi pijančevanja (L 8/26—6 z dnei 4. januarja 
1927.); pomočnik: Jakob Vrbič, ' posestnik na Pon
kvici. 

6.) Terezija K o j c, kočaričina hči v Predelu št. 7, 
zaradi 'slaboumnosti (L 1/27-6 z dne 6. julija 1927.); 
pomočnik': Franc Jezovšek, posestnik v Senovici. 

6.) Ana V e r k, dekla v Dragomilem št. 21, za
radi slaboumnosti (L 3/27—3 z dne 16. novembra 
1927.); pomočnica: Ana Verk, posestnica v Drago
milem št. 21. 

7.) Franc K r i s t a n , posestnik v Dobovcu št. 11, 
zaradi zapravljivosti (L 5/27—7 z dne 26. novembra 
1927.); pomočnik:, Lovrenc Žnidar, posestnik v 
Ostrožnem št. 27. 

8.) Marija Š t o r , dekla v Boletini št. 1, zaradi 
zapravljivosti (L 7/27—7 z dne 23. januarja 1928.); 
pomočnik: Karel Pungeršek, posestnik in železničar 
pri Sv. Ožboltu št. 22. 

9.) Anton Z d o l š e k , posestnikov sin na Boho
vem pri Ponikvi št. 15, zaradi umobolnosti (L 6/27-6 
z dne 14. februarja 1928.); pomočnica: Ana' Zdolšek, 
posestnica na Bobovom št. 16. 

10.) Jakob K u k o v i c , hlapec iz Okroga št. 6, 
zaradi slaboumnosti (L 1/28—4 z dne 14. februarja 
1928.); pomočnik: Franc Kosec, posestnik v Okrogu 
št. 9. 

b) P o p o l n o m a : 
11.) Angela S o l i n e , posestnikova hči v Cerovcu 

št. 37, zaradi slaboumnosti (L 7/26—9 z dne 7. aprila 
1927.); skrbnik: Karel iFodrepšek, posestnik v Ce
rovcu. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek L, 
dne 15. marca 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblaste*, 

Razglas o izpremembi v sestavi oddelkov 
in porazdelitvi poslov pri državnem sveta 

za leto 1928.* 
Na podstavi člena 16. uredbe o poslovnem redu 

pri državnem svetu in upravnih sodiščih so se do
delili z odlokom gospođa predsednika državnega 
sveta z dne 5. marca 1928.,. št. 6888, IV. oddelku 
administrativni spori in ostali predmeti ministrstva 
za finance, ki niso dodeljeni I. oddelku, nego so bili 
s porazdelitvijo za to leto dodeljeni П. oddelku. 

Iz pisarne državnega sveta v Beogradu, 
dne 24. marca 1928. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 27. marca 1928., št. 70. 

100. 
Obvestilo, kako se zavarujejo zoper ne
zgode potniki, ki potujejo na progah v 

eksploataciji državnih železnic.** 
I. Obče odredbe. 

1.) Generalna direkcija državnih železnic je skle
nila z Evropsko delniško družbo za zavarovanje 
blaga in potniške prtljage s sedežem v Beogradu 
pogodbo, kako se zavarujejo z o p e r n e z g o d e 
p o t n i k i , Id potujejo na progah v eksploataciji 
državnih železnic z vlaki, določenimi za prevoz 
potnikov. 

2.) Zavarovanje se lahko sklene na vseh postajah 
državnih in privatnih železnic v eksploataciji uprav© 
državnih železnic, ki so urejene za odpravljanje pot
nikov, kakor tudi v vseh mestnih biletarnicah, ki 
jih ima družba «Putnik», in v drugih privatnih pro-
dajalnicah, pooblaščenih za prodajanje vozovnic. 

П. Predmeti in obseg zavarovanja. 

1.) Evropska delniška družba za zavarovanje 
blaga in potniške prtljage s sedežem v Beogradu pre
vzema ob zavarovanju potnikov zoper nezgode jam
stvo ne samo za one nezgode, za katere jamci po 
zakonu železnica, ampak daje odškodnino tudi v 
primerih, kjer železnica ni zavezana, povrniti škode, 
kakor n. pr. ob višji sili (vis major), ob neodvratnih 
dejanjih tretjih oseb L dr. 

2.) Zavarovanje se nanaša na vse nezgode, ki bi 
se pripetile zavarovanemu potniku med vožnjo z 
vlaki, določenimi, za prevoz potnikov, med 'bivanjem ' 
na postajah ali v krajih, določenih za pristop potni
kov. 

Za nezgodo po zavarovalnih pogojih se smatra 
vsaka telesna poškodba in pohaba, ki se da zdrav
niški zanesljivo ugotoviti in ki se pripeti zavaro
vancu brez njegove volje ali krivde zbog nenadnih 
zunanjih mehaničnih vplivov. 

Zavarovanje velia tudi za one nezgode, ki jih 
provzroči višja sila (vis major) in dejanje tretje 
osrt>e, ki ga zavarovanec ni mogel preprečiti. 

Vendar pa se'zavarovanje ne razteza na one ne
zgode, ki nastanejo zbog vojnih dogodkov, vstaje 
ali nasilja mas. 

3.) Od zavarovanja so izključene naslednje osebe: 
a) železniško, poštno in carinsko osebje kakor 

tudi osebje finančne: kontrole in obmejne policije, 
ki potuje službeno v vlaku in opravlja v njem 
službo; 

b) nameščenci v spalnih in jedilnih vozovih, ki 
so v njih službeno zaposleni; 

e) uradni in privatni spremljevalci onih pošiljk, 
ki se prevažajo po železnici; 

č) člani vojaškega, orožniškega in policijskega 
spremljevalstva, ki so določeni za varnost vlakov; 

d) osebe, potujoče z vlaki, ki niso določeni za 
prevoz potnikov. 

III. Sklepanje in trajanje zavarovanja. 
1.) Potnik sklene zavarovanje tako, da plača, ko 

kupi vozovnico, določeno zavarovalnino, blagajnik 
pa nalepi na kupljeno vozovnico znamko za zavaro
vanje potnikov ter pritisne nanjo postajni žig z da
tumom. • i 

2.) Zavarovanje velja za oni čas in za one proge, 
za katerega (katere) velja vozovnica, opremljena z 
znamko za zavarovanje potnikov. 

3.) Zavarovanec mora podpisati vozovnico, 
opremljeno z znamko za zavarovanje potnikov, ta>-
koj, ko jo je kupil, in sicer zaradi dokaza o identič
nosti. 

4.) Poleg zavarovanja z znamkami lahko sklene 
potnik zavarovanje tudi na podstavi police, ki ne 
velja samo za eno, ampak tudi za več potovanj in 
za 60 dni. Police se lahko kupijo na vseh večjih 
postajah, nadalje v mestnih biletarnicah ali privat
nih prodajalnicah, pooblaščenih za prodajanje vo
zovnic. 

5.) Vozovnica, opremljena z znamko za zavaro
vanje potnikov in z lastnikovim podpisom, kakor 
tudi polica se ne sme prenesti na koga drugega. 

IV. Višina odškodnine ob zavarovanju. 
1.) O b s m r t i: Ce je provzročila nezgoda v enem 

letu od dne, ko se je pripetila, smrt, izplača družba 
zavarovalnino oni osebi ali onim osebam, ki imajo 
po zakonu ob zavarovančevi smrti pravico do te 
odškodnine proti železnici. Ce se te osebe ne morejo1 

takoj označiti, mora položiti družba zavarovano 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne Џ. marca 1928., št. 67/XX. 
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vsoto kot depozit pri državnem sodišču. Ce ni oseb, 
ki bi imele po zakonu pravico do odškodnine proti 
železnici, pripade zavarovana vsota zavarovančevim 
dedičem. Vse odškodnine, ki se izplačajo za invalid
nost pred smrtjo, se odtegnejo od zavarovan© vsote. 

2.) Ob o n e s p o s o b l j e n o s t i (i n v аЛ i d -
n o s t i ) : Če je provzročila nezgoda v enem letu od 
dne, ko se je pripetila, trajno nesposobnost za delo, 
plača družba ob popolni invalidnosti vso zavarovano 
vsoto, ob delni invalidnosti pa znesek, ki ustreza 
stopnji invalidnosti. Ko se določa ta odškodnina., se 
vpošteva možnost, ali se utegne stopnja invalidnosti 
zvišati ali znižati. 

3.) Ob p r e h o d n i o n e s p o s o b l j e n o s t i 
z a d e 1 o: Če ima nezgoda za posledico onesposob-
ljenost za delo, plačuje družba za čas zdravniškega 
zdravljenja, toda najdlje za leto dni od dne, ko se 
je nezgoda pripetila, ob prehodni onesposobljenosti 
za delo na dan odškodnino po 4 dinarje od vsakih 
10.000 dinarjev, odnosno po 10 dinarjev od vsakih 
25.000 dinarjev zavarovane vsote. Ob delni prehodni 
onesposobljenosti za delo se plačuje odstotno manj
ša odškodnina. 

4.) Če s e s p o s o b n o s t za d e l o v o b č e 
n i z m a n j š a l a : Družba plača samo potrebne in 
dejanske stroške, ki so nastali zaradi zdravniškega 
zdravljenja med časom zdravljenja, in sicer do vi
šine dnevne odškodnine, navedene v gorenji toč
ki 3.), toda najdlje za leto dni. 

5.) Če so zavarovančeva bolezen ali njegove te
lesne hibe poslabšale posledice nezgode, se zmanjša 
odškodnina za toliko, kolikor so bolezen ali hibe 
vplivale na posledice nezgode. 

Če je bila zavarovančeva sposobnost za delo z 
boleznijo ali telesno hibo stalno omejena še рте<1 
nastalo nezgodo, se odšteje prejšnja invalidnost od 
invalidnosti, ki je nastala po n«zgodi. 

Če pa je nezgoda med vožnjo provzročila ali po
spešila zavarovanemu potniku smrt aH popolno one-
sposobljenost za delo (popolno invalidnost), se iz
plača kot odškodnina celokupna zavarovana vsota, 
ne glede na omejitev delovne sposobnosti, ki je ob
stajala eventualno že prej. 

V. Prijava nezgode. 
1.) Če ee pripeti nezgoda, jo mora potnik brez

pogojno, preden zapusti železniško postajo, prijaviti 
postajnemu načelniku ali dežurnemu uradniku ter 
zahtevati od njega ustrezno potrdilo. 

2.) Nezgodo mora prijaviti potnik takoj po od
hodu z železniške postaje s priporočenim pismom 
Evropski delniški družbi za zavarovanje blaga in 
potniške prtljage v Beogradu (Terazije, palača Iz
vozne banke, Ш. stopnice, 2.), priložiti vozovnico 
in potrdilo o nezgodi ter dati pri tej priliki vsa ob
vestila (na zahtevo družbe tudi pozneje), potrebna 
za ocenitev nezgode. Če se je sklenilo zavarovanje 
na podstavi police, je treba navesti v tej prijavi šte
vilko, serijo, kraj izdaje, datum in zavarovano vred
nost police. 

3.) Zdravniška pomoč se mora zahtevati takoj, 
razen v primerih, navedenih v poslednji, 5.), točki 
tega oddelka. Zdravniško zdravljenje se mora na
daljevati do konca in vobče je treba uporabiti vso 
strežbo, ki je bolniku potrebna, in ukreniti vse, da 
se kolikor mogoče zmanjšajo posledice nezgode. 

4.) Ako se zanemari ena izmed dolžnosti, nave
denih v predhodnih točkah 1.) do 8.) ali v točkah 3.) 
in 5.) oddelka Ш., je družba oproščena dolžnosti, 
plačati odškodnino, razen če se ni to storilo name
noma in tudi ne skrajno malomarno ali če ta ne
pazljivost ne vpliva na obeeg družbenega jamstva. 

5.) V izjemnih primerih, če se posledice nezgode 
po odhodu z železniške postaje ne morejo ugoto
viti ali če zavarovanec potrdila o nezgodi ni mogel 

kupila zavarovana vsota za eno osebo vsote 250.000 
dinarjev. 

VII. Popis znamk in zavarovalne police. 
1.) Kot znak, da je potnik sklenil zavarovanje 

zoper nezgode in da je plačal določeno zavaroval
nino, ki ustreza zavarovani vsoti, se prilepijo na 
vozovnico posebne znamke za zavarovanje. 

2) Znamke za zavarovanje potnikov so natis
njene v velikosti iy 2 X 2 cm. Na teh znamkah je 
natisnjena razen označenega besedila za zavarovanje 
in popolnega naziva zavarovalne družbe pod druž
benim nazivom v belem pravokotniku vrednost za
varovanja z arabskimi številkami. Pod to oznako 
vrednosti je označena v spodnjem levem in desnem 
kotu znamke z belimi arabskimi številkami zavaro
valnina, ki jo je treba plačati za vrednost, označeno 
na znamki. 

3.) Da se olajša manipulacija in da se hitreje 
razpozna znamka za zavarovanje potnikov, so natis
njene štiri različne vrednosti v različni barvi za 
vsako vrednost, in sicer: 

za zavarovano vrednost 10.000 dinarjev (za
varovalnina 2 dinarja) jasnorjava; 

za zavarovano vrednost 25.000 dinarjev (za
varovalnina 5 dinarjev) zelena; 

za zavarovano vrednost 50.000 dinarjev (za
varovalnina 10 dinarjev) rumena; 

za zavarovano vrednost 100.000 dinarjev (za
varovalnina 20 dinarjev) rožnata. 

4.) Police za zavarovanje potnikov zoper nezgode 
na potovanju so natisnjene v velikosti 26 X 30 cm 
za dve vrednosti in v razilični barvi za vsako vred
nost, in sicer: 

za vrednost 25.000 dinarjev (zavarovalnina 40 di
narjev) na belem papirju; 

za vrednost 50.000 dinarjev (zavarovalnina 75 di
narjev) na pomarancastem papirju. 

Police so numerirane z zaporednimi številkami 
in sestavljene iz dveh delov: iz k u p o n a in p o -
1 i c e, ki sta ločena s perforirano črto. Kupon ostane 
pri potniški blagajni, polica pa se izroči potniku. 
Preden se polica izroči potniku, zapiše blagajnik pot
niške blagajne na kupon kraj in datum njene izdaje 
kakor tudi zavarovančevo ime in stalno bivališče, 
na polico pa kraj in datum njene izdaje. 

Te odredbe stopijo v veljavo dne 1. aprila 1928. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
leta 1928.; G. D. br. 81.153/27. 

101. 
Tarifna obvestila.* 

Dopolnitev lokalne tarife za prevoz blaga itd. 
z dne 1. oktobra 1926. 

Z veljavnostjo od dne 15. marca 1928. naj se 
vpiše na 59. strani v izvozni tarifi br. 31. po abeced
nem redu v seznamek postaj, od katerih velja iz
vozna tarifa, tudi postaja Križevci pri Ljutomeru. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 21. februarja 1928.; G. D. br. 11.329/28. 

* 
Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko Češkoslovaško (11). 
Izprememba v železniški tarifi z dne 1. septembra 

1927. 
Z veljavnostjo od dne 25. februarja 1928. do 

preklica ali do izvedbe po tarifni poti naj se izpre-
pribaviti zbog svojega težkega stanja, plača družba ] memi v tej tarifi na 355. strani v pozicijah 20. in 21. 
odškodnino, ako se dado ta okolnost какот tudi dodatka oznaka izjemne tarifo «52 A-3» v «52 A-3 
sklenjeno zavarovanje in nastala nezgoda dokazati c 5» 
vsaj naknadno. 

VI. Zavarovalnina. 

1.) Zavarovalnina znaša za vsakih 10.000 dinar
jev zavarovane vsote 2 dinarja. 

Zavarovanje se lahko sklene tudi za znesek 
25.000 dinarjev z zavarovalnino za 5 dinarjev ali za 
večkraten znesek teh vsot; vendar pa ne sme biti 
zavarovanje enega potnika večje od 250.000 dinar
jev. • 

2.) Zavarovalnina na podstavi police znaša: 
a) za polico v vrednosti 25.000 dinarjev 40 di

narjev; 
b) za polico v vrednosti 50.000 dinarjev 75 di

narjev. 
Zavarovanje se lahko sklene tako, da se kupi 

ena ali več polic; vendar pa ne. sme presezati celo-

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 22. februarja 1928.; G. D. br. 11.644/28. 

* 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko Češkoslovaško (12). 
Popravki v prilogi k železniški tarifi za prevoz blaga 

z dne 1. septembra 1927. 
Z veljavnostjo od dne 25. februarja 1928. do pre

klica, toda najdlje do dne 31. decembra 1928., naj 

* Priobčena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» in sicer vsa, razen zad
njega, v št. 53/XP7 z dne 7. marca 1928., •,;. 
v št. 67/XX z dne 23. marca 1928. 

se izpremeni v prilogi k tej tarifi na 33. strani ime
novanje blaga «Rohpetroleum» v imenovanje ««Mi
neralöl, roh (Erdöl) im Urzustände» in «Rohpetro
leum russischer, rumänischer oder persischer Her
kunft» v imenovanje «Mineralöl, roh (Erdöl) im Ur
zustände russischer, rumänischer oder persischer 
Herkunft». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 22. februarja 1928.; G. D. br. 12.354. 

* 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in Republiko Avstrijo (6). 
Izprememba železniško tarife z dne 1. januarja 1.928. 

Z veljavnostjo od dne 25. februarja 1928. do pre
klica ali do izvedbe v tarifi naj se prečrtajo т iz
jemni tarifi 23. do 26. to tarife vozninski. stavki, 
navedeni pri postaji z nazivom «Fürstenfeld» ter naj 
se zamenjajo za te-le: 
Fürstenfeld 619 | 394 | 414 | 5811 548 | 783 | 369 ] 356 |. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 22. februarja 1928.; G. D. br. 12.355/28. 

* 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in Republiko Avstrijo (8). 
Dopolnitev železniške tarife za prevoz blaga 

z dne 1. januarja 1928. 
Z veljavnostjo od dno 25. februarja 1928. do pre

klica ali do izvedbe v tarifi naj se uvrste v izjemni 
tarifi 9. te tarife po abecednem redu naslednje po
staje z vozninskimi stavki, navedenimi v groših 
za 100 kg: I z j e m n a t a r i f a 9. 

Trieste Fiume 
Bleiburg 213 223 
Gaishorn 243 254 
Gratwein 233 233 
Judenđorf-Strassengel . . . 233 233 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 22. februarja 1928.; G. D. br. 12.409/28. 

m 

Državne železnice kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo^ 
vencev. Avstrijske zvezne železnice. Češkoslovaške 

državne železnice. 

D i r e k t n i v o z n i n s k i s t a v k i z a p r e v o z 
z e l e n j a v e i n s a d j a k o t b r z o v o z n e g a 

b l a g a z b r z i m i v l a k i . 

I. 
Pogoji za uporabljanje direktnih vozninskih stavkov. 

1.) Z veljavnostjo od dne 20. marca 1928. do pre
klica se uvajajo spodaj označeni vozninski stavki la, 
prevoz presne zelenjave in presnega sadja kakor 
tudi novega krompirja italijanskega izvora, vse v 
vkladih. 

2.) Vozninski stavki veljajo, če se predado spo
daj navedeni predmeti v prevoz kot brzovozno blago 
z brzimi vlaki. 

3.) Prevoz se vrši na podstavi predpisov o di
rektnem blagovnem prometu (s prekartiranjem) med 
italijanskimi in češkoslovaškimi postajami, kolikor 
niso določeni v naslednjih točkah odstopki. 

4.) Pošiljke se odpremljajo od Bistrice Bohinj
skega jezera-državne meje, čez Jesenice-Rosenbach-
Summerau-Horni Dvorište, od Rakeka-diržavne 
meje čez Št. Ilj-Spielfeld-Summerau-Horni Dvorište. 

5.) Vozninski stavki se uporabljajo, če ni pred
pisal pošiljatelj v tovornem listu uporabe drugih 
tarif ali carinske ali davčne manipulacije ali even
tualnega policijskega pregleda na postaji, ki je ni 
ob prevoznem potu. 

6.) Vozninski stavki so navedeni v češkoslovaški 
valuti. 

7.) Delne frankature za del pota izven italijan
skih prog niso dopuščene. 

8.) Ko se izračunava voznina za količino pod 
5000 kg, se jemlje pri pošiljkah v teži pod fcokg 
teža za 20 kg, za vsakih nadaljnjih začetih 10 kg za 
popolnih 10 kg; ko se izračunava voznina preko 
5000 kg, pa se jemlje vsakih začetih 100 kg za po
polnih 100 kg. 

Računanje voznine je različno za količine pod 
5000 kg po tovornem listu, za količine najmanj 
5000 kg po tovornem listu in vagonu in za količine 
najmanj 10.000 kg po tovornem listu in vagonu. 

Voznino za 5000 kg ali 10.000 kg na podstavi 
vozninskih stavkov za te količine je treba računiti 
tudi ob predaji manjših količin, če je cenejša od 
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voznine za dejansko težo, na podstavi vozninekih 
stavkov, določenih za to težo. 

9.) Voznina se zaokroža tako, da se računijo 
vsote izpod 10 češkoslovaških vinarjev za 10 češko
slovaških vinarjev. 

10.) Za natovarjanje in raztovarjanje pošiljk ve
ljajo predpisi prodajne, odnosno namembne postaje. 

11.) Postranske pristojbine se računijo na pod
stavi odredb one železniške uprave, v katere ob
močju so nastale. 

II. 
Vozninski stavki. 

St. 2459Д1. 685 2—2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava merilca za vročo vodo. 
Več pri podpisani direkciji 
Ponudbe na j . se vlože najkesneje do dne 

6. a p r i l a 1 9 2 8 . ob 11. ur i 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 23. marca 1928. 

662 2—1 

Od postaj 
z nazivom 

Bistrica-
Bohinjsko 

jezero, 
državna meja 

Bistrica-
Bohlnjsko 

jezero, 
državna meja 

Rakek, 
državna meja 

Do postaj 
z nazivom 

Praha 
Wilsonovo 

nadraži 

Plzeii 

Praha 
Wilsonovo 

nadraži 

Vozninski stavki, če se 
plača voznina 

za koli
čino pod 
5000 kg 

za najmanj 
5000 kg 10.000 kg 

češkoslovaških vinarjev 

15047 

14617 

19767 

13825 

13394 

18650 

12346 

11915 

17317 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 6. marca 1928.; G. D. br. 12.042/28. 

Št. 2120. 645 3—3 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje na pod
stavi členov 86. do 98. zakona o državnem računo
vodstvu z a p r e v z e m p l e s k a n j a d e ž e l 
n e g a m o s t u č e z S a v o v R a d e č a h p r i 
Z i d a n e m m o s t u p r v o j a v n o u s t n o 
o f e r t n o l i c i t a c i j o n a d a n 1 1 . a p r i l a 
1 9 2 8. ob 1 1 . u r i v sobi št. 17 gradbene direk
cijo v Ljubljani 

Natančnejši razglas o licitaciji glej v Uradnem 
listu 29 z dne 24. marca 1928. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 20. marca 1928. 

Št. 2505/П. 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 17 lesenih rolet za. okna, 

spojenih z jeklenimi ploščicami. 
Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 1 3 e g a 

a p r i l a 1 9 2 8 . ob 11. uri. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 23. inarca 1928. 

Št. 1928/11. 724 2—1 
Razpis dobave. 

Ponovno se razpisuje dobava aparatov, stekle-
nine in kemikalij za kemijski laboratorij, in sicer 
na dan 13. a p r i l a 1 9 2 8 . ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 30. marca 1928. 

Št 716 ad 15/lic. kur. 

Razpis učnega mesta. 
Kuratorij mestnega dekliškega liceja1 v Ljub

ljani razpisuje u č n o m e s t o z a p r i r o d o p i s 
kot glavni predmet in z a m a t e m a t i k o i n f i
z i k o kot stranska predmeta na mostni ženski realni 
gimnaziji 

Pravilno opremljene prošnje z uradnim zdravni
škim izpričevalom in dokazilom, da je prosilec aH 
prosilka jugoslovanski dtžavljan (jugoslovanska 
državljanka), naj se vlože pri kuratoriju do dne 

10. a p r i l a 1 9 2 8 . 

Predsednik: prof. dr. Kropivnik s.r. 

Št. 600/F. 3—2 

Razglas o tretji ustni licitaciji za dobavo 
gramoza v območju gradbene sekcije v 

Kranju. 
Ker tudi druga javna ustna licitacija za dobavo 

gramoza ni uspela, razpisuje podpisana gradbena 
sekcija po odloku gradbene direkcije v Ljubljani z 
dne 23. marca 1928., št. 1996/III, javno ustno 'licita
cijo na torek dne 

10. a p r i l a 1 9 2 8 . 
ob 9. uri v istem redu, kakršen je bil predpisan za 
prvo licitacijo (glej Uradni list 5 z dne 14. januarja 
1928.). 

K licitaciji morajo prinesti ponudniki potrdilo 
davčnega urada o plačanih davkih. Po odloku grad
bene direkcije z dne 12. marca 1928., št. 1812, k a v -
c i j e n i t r e b a p o l a g a t i , ker se bo pri odplači
lih na račun zaslužka odtegnila 10%na varščina, ki 
se izplača dobavitelju šele po uspeli kolavdaciji 

Gradbena sekcija v Kranju, 
dne 25. marca 1928. 

Št, 360. 641 3—3 

Razglas o prvi ofertni licitaciji za zgra
ditev gospodarskega poslopja javne bol

nice v Murski Soboti. 
Na podstavi pooblastila gradbene direkcije v 

Ljubljani št. 1954 z dne 17. marca 1928. razpisuje 
gradbena sekcija v Murski Soboti p r v o o f e r t n o 
l i c i t a c i j o z a % g r a d i t e v g o s p o d a r s k e 
g a p o s l o p j a j a v n e b o l n i c e v M u r s k i 
S o b o t i . 

L i c i t a c i j a s e b o v r š i l a v s r e d o d n e 
1 1 . a p r i l a 1 9 2 8..ob 10. u r i v pisarni grad
bene sekcije v Murski Soboti. 

Popolni razglas glej v Uradnem listu 29 z dne 
24. marca 1928. 

Gradbena sekcija v Murski Soboti, 
dne 20. marca 1928. 

i Št. 468. 722J 

I Objava. ! 
Eksekutorska legitimacija bivšega davčnega iz-| 

'.terjevalca Josipa Zamika pri davčnem uradu na* 
-Brdu, izdano dne 12. januarja 1926. pod št. 51, si 
proglaša za neveljavno, ker je bil imenovani davčni, 
^izterjevalec dne 27. decembra 1927. odpuščen iz; 
državne službe. j. 

« Davčno okrajno oblastvo v Kamniku, j 
dne 27. marca 1928. 

Predstojnik: Savinšek s. r. 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Vabilo na VIII. redni občni zbor, 
ki ga bo imelo 

Kreditno društvo 
Mestne hranilnice v Mariboru 

dne 17. a p r i l a l 9 2 8. ob pol osemnajstih v urad
nih prostorih Mestne hranilnice v Mariboru, Orož-

nova ulica št. 2. 

D n e v n i r e d : 
1.) Čitanje zapisnika o zadnjem rednem občnem 

zboru. 
2.) Predsednikovo poročilo o bilanci' za minulo 

upravno leto. 
3.) Poročilo računskih pregledovalcev. 
4.) Odobritev bilance. 
5.) Volitve: 

a) odbornikov in njih namestnikov; 
b) dveh pregledovalcev računov in enega 

namestnika. 
6.) Slučajnosti 708 

» # » 
O p o m b a : Po členu 41. društvenih pravil se 

izloči ena tretjina odbornikov, za katere se izvolijo 
novi. 

Inž. Jože Jelenec s.r., predsednik. 

Razne objave. 
29H Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 22. marca 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 397,504.064-54 
Posojila 1.581,489.163-70 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.072,664.8v3-70 
Račun začasne zamene 299,460.333-96 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163— 
Saldo raznih računov . . . . . 705,408.102-86 

Pasiva. • 9-161,258.735-76 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11,180.235-07 
Novčanice v obteku . . . . . . . 5.326,372.100— 
Državni račun začasne zamene . . 299,460.333-yö 
Terjatve države po raznih računih 355,949.707-80 
Razne obveznosti. 916,863.325-93 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,377.163— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 88,055.870-— 
9.161,258.730-76 

Vabilo na IV. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

«Eiektra», 
d. d. v Ljubljani, 

v sredo dne 18. a p r i l a 1 9 2 8 . ob šestnajstih v 
sobi generalnega ravnatelja Ljubljanske kreoitne 
banke v Ljubljani na Dunajski cesti št. 1 z nastopnim 

d n e v n i m r e d o m : 
1.) Poročilo upravnega sveta. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Odobritev bilance za leto 1927. 
4.) Sklepanje o predlogu glede absolutorija 

upravnemu svetu. 
5.) Volitev nadzorstvenega sveta. 
6.) Slučajnosti. 717 

* * * 
P r i p o m b a : Po določilih § 22. družbenih pra

vil imajo glasovalno pravico na občnem zboru oni 
delničarji, ki so položili vsaj šest dni pred občnim 
zborom svoje delnice pri Ljubljanski kreditni banki 
v Ljubljani. Ti delničarji dobe legitimacije, ki se 
glase na njih ime ter navajajo število položenih del
nic in glasov, odpadajočih na to število. 

Po § 21. družbenih pravil upravičuje posest de
setih delnic do enega glasu. Delničarji glasujejo ali 
osebno ali pa po pooblaščencih, ki se izkažejo s pis
menim pooblastilom, najsi so ti pooblaščenci delni
čarji ali ne. 

Nesamopravne in juridične osebe vrše glasovalno 
pravico brez posebnega pooblastila po drugih zako
nitih zastopnikih, četudi ti zastopniki sami zase niso 
delničarji. 

V L j u b l j a n i , dne 2. aprila 1928. 

Upravni svet. 

Vabilo na redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Portland-cementna tovarna, 
d. d. na Dovjem, 

dne 18. a p r i l a 1 9 2 8. ob 10. uri (dopoldne) v 
prostorih podružnice Jadransko-PodunavBke banke 

v Ljubljani, Šelenburgova ulica št. 7. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta aa leto 1927i 
2.) Predložitev bilance in računa izgube in do

bička za leto 1927. 
3.) Poročilo nadzorništva. 
4.) Odobritev bilance in podelitev absolutorijal 

upravnemu svetu. • 
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5.) Sklepanje o valorizaciji. 
6.) Volitev v upravni svet. 
7.) Volitev nadzorništva. 
8.) Slučajnosti. 

701 

654 3—2 

P o § 28. družbenih pravil morajo položiti delni
čarji, ki hočejo izvrševati na občnem zboru glaso
valno pravico, najmanj osem dni pred občnim zbo
rom svoje delnice ali pri družbeni blagajni ali pa pri 
podružnici Jadransko-Podunavske banke v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 28. marca 1928. 

Upravni svet. 

Vabilo na III. redni občni zbor 
ljubljanske borze za blago in vrednote, 
ki ga sklicuje podpisani borzni svet na dan 2 5 e g a 
a p r i l a 1 9 2 8. ob šestnajstih v borzne prostore v 
Ljubljani, Kongresni trg št. 9 (Filharmonija), I. nad

stropje, z nastopnim 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Pozdrav predsednikov, določitev treh overo-
vafceljev zapisnika in dveh zapisnikarjev, nadalje 
poročilo borznega sveta o poslovnem letu 1927.. 

2.) Poročilo tajništva. 
3.) Poročilo finančnega odbora. 
4.) Odobritev bilance in podelitev razrešnice 

borznemu svetu. 
5.) Volitve: 720 

a) 6 članov borznega sveta; 
b) 5 članov finančnega odbora; 
c) 18 članov boranega razsodišča. 

Borzni evet 
ljubljanske borze za blago in vrednote v Ljubljani, 

dne 29. marca 1928. 
Predsednik: Tajnik: 

Ivan Jelačin s. r. dr. M. Dobrila s. r. 

Vabilo na VI. redni občni zbor, 
M ga bo imela 

«Vinaria», 
delniSka dražba v inogradnikov v Ptnjn, 

v nedeljo dne 2 9 . a p r i l a 1 9 2 8 . ob 11. uri v svo
jih poslovnih prostorih v Ptuju. 

D n e v n i r o d : 

1.) Poročilo upravnega sveta o poslovanju v letu 
1927. in predložitev računskega zaključka in bilance 
za leto 1927. 

2.) Poročilo nadzorništva in podelitev absoluto-
rija upravnemu svetu. 

3.) Sklepanje o predlogu glede izpremembe del
niške družbe v zadrugo z omejeno savezo. 

4.) Dopolnilna volitev enega člana v upravni 
svet. 

5.) Slučajnosti. 691 
* * • 

Za glasovanje na obenem zboru je treba po § 15. 
družbenih pravil položiti vsaj šest dni pred občnim 
zborom delnice z nezapadlimi kuponi vred proti 
legitimaciji pri družbeni blagajni v poslovnih pro
storih družbe v Ptuju. 

Posest 25 delnic upravičuje do enega glasu. 

V P t u j u , dne 24. marca 1928. 

Upravni e v e t 

Likvidacija zadruge. 
K o n z u m n a z a d r u g a v G o r n j e m g r a 

d u , r. z. z o. z., se je po sklepu občnih zborov z 
dne 26. septembra 1927. in 9. oktobra 1927. raz-
družila ter je prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj prijavijo terjatve likvi
dacijskemu odboru. 

V G o r n j e m g r a d u , dne 20. marca 1928. 

Z a l i k v i d a c i j s k i o d b o r : 

Ivan Krajne s. r. in Ivan Pečnik s. r. 

711 3 - 1 Poziv upnikom. 
Upniki S p l o š n e - g o s p o d a r s k e z a d r u g e 

n a K r k i p r i S t i č n i v l i k v i d a c i j i se po
zivljejo, naj po § 40. zadružnega zakona priglase 
morebitne terjatve. Likvidatorji. 

"«mM-?"»1*" * — " -

636 3—3 Poziv upnikom. 
P r v a j u g o s i o v a n s i k a č i p k a r s k a z a 

d r u g à v Ž i r e h, r. z. z o. z., je prešla po sklepu 
občnega zbora z dne 15. januarja 1928. v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj priglase terjatve. 

L i k v i d a t o r i c i : 
Ivanka Seljak s. r. Neža Demšar s. r. 

721 O b j a v a . 

Pevsko društvo <Marjetica» na Teharjih pri Celju 
je bilo z odlokom velikega župana mariborske ob
lasti z dne 25. januarja 1928., U. br. 1502/2, raz-
puščeno, ker ni delovalo. 

N a T e h a r j i h , dne 27. marca 1928. 

Matevž Zadravec s. r., bivši predsednik. 

698Ж 
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Џ Aktiva.; 

Računski zaključek Obrtne banke, d. d. v Ljubljani. 
Č i s t a b i l a n c a z d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 7 . Pas iva . 

Gotovina v blagajni 
Valute, devize in novci . . . 
Menice 
Vrednostni papirji 
Predjemi na vrednostne papirje 
Dolžniki 
Dolžniki za prevzete garancije 
Inventar 
Prehodne postavke 

Din 

496.786 
53.816 

1,755.334 
326.262 
570.127 

11,052.280 
3,828.516 

84.960 
282.343 

Din 

Delniška glavnica . . 
Rezervna fonda: 

a) redni rezervni 
fond 

b) fond za konto-
korentne izgube. 

Pokojninski fond . , 
Vloge: 

a) na knjižice . . , 
b) na tekoči račun . 

Upniki: 
a) denarni zavodi . 
b) ostali upniki . , 

Upniki za prevzete garancije 
Neizplačana dividenda . . . 
Čisti dobiček: 

a) prenos dobička iz 
leta 1926. . . . Din 

b) dobiček v letu 
1927 

175.137-86 

152.15257 

Din 3,490.204-05 
, 5,640.563-54 

Din 1,105.757-32 
, 1,853.557-05 

4.943-92 

105.570-26 

Izdatki. 

||18,450.428|77| 

R a č u n i z g u b e i n d o b i č k a z d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 7 . 

Din 

2,000.000 

327.290 
90.000 

9,130.767 

2,959.314 
3,828.516 

4.025 

43 

18 110.514 
l8,450.428t77J| 

Prejemki. 

640 3—3 Poziv upnikom. 
«S t a n j o 1 k a», prva jugoslovanska tvornica za 

izdelovanje stanjola in stanjolnih kapic za stekle
nice, družba z o. z. s sedežem na Jesenicah, je pre
šla v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj prijavijo terjatve pod
pisanemu likvidatorju. 

Likvidator: Franc Medica 8. r. 
(v Ljubljani, Tržaška cesta St. 4). 

Obresti: 
a) vlog na knjižice . . Din 243.838-59 
b) vlog na tekoči račun . 351.769 83 

Upravni stroški 
Plače in doklade (bolniška blagajna, po

kojnine, premije) 
Davki, pristojbine in takse 
Odpis inventarja . . . 
Čisti dobiček 

595.608 
122.256 

450.387 
105.410 

9.440 
110.514 

1,393.616 |8< 

Obresti: 
a) menic Din 268.297-14 
b) vrednostnih papir

jev 9.881-89 
c) tekočih računov. . . 843.858-57 

Iznos bančnih poslov 
Prenos dobička iz leta 1926 

Din 

1,122.037 
266.635 

4.943 

1,393.616 89 

V L j u b l j a n i , dne 31. decembra 1927. 
Objava. 

Po sklepu VII. rednega občnega zbora z dne 27. m a r c a 1928. bosta izplačevali Obrtna banka 
v Ljubljani in njena podružnica v Ljutomeru za leto 1927. 

5 % n o d i v i d e n d o , t j . D i n 2 " 5 0 , z a k u p o n š t . 7, 

izza dne 1. a p r i l a 1 9 2 8 . U p r a v n i s v e t * 

697 

Akt iva. 

Strojilna, lesna in kemična industrija, d. d. na Polzeli. 
B i l a n c a z d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 7 . Pas iva . 

695 3 - 1 Poziv upnikom. 
Upniki T v o r n i c e u ö M i n š o l s k i h p o 

t r e b š č i n v L j u b l j a n i , r. z. z o. z. v likvida
ciji, se po § 40. zadružnega zakona pozivljejo, naj 
priglase morebitne terjatve. Likvidatorji. 

1.) Realitete Din 366.557-25 
2.) Električna napeljava . : . 128.08350 
3i) Industrijska proga . . . . 36.561-50 
4.) Stroji in aparati 718.796-75 
5.) Inventar • . 1'— 
6.) Blagajna 
7.) Zaloga materiala v skladišču 

j. 8.) Dolžniki 
9.) Izguba: 

prenos izgube iz leta 
1926. Din 581.325-40 

izguba v letu 1927. . . 53.03867 

Din 

1,250.000 
268 

111.472 
68.791 

634.364 07 

1.) Delniška glavnica 
2.) Rezerve 
3.) Jadransko-Podunavska banka 

2,064.896!l9,| 

R a č u n i z g u b e i n d o b i č k a z d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 7 . 

Din 

1,250.000 
16.300 

798.596 19 

2,064.896|19i 

1.) Upravni stroški 
2.) Prenos izgube iz leta 1926. 

Din 

53.038 
581.325 

634.364 ;07i 

Izguba v letu 1927. 

Din 

634.364 07 

Na P o l z e l i , dne 31. decembra 1927. 

634.364 07 

Upravni' svet. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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33. V Ljubljani, dne 3. aprila 
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Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI LIS 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a : 
Razglasi osrednje vlade. — Razglasi velikega župana mariborske oblasti. — Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 

Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 102. Tarifna obvestila. — Razne objave. 

Razglasi osrednje vlade. 

Cenovnik, 
po katerem s e mora vršiti zavarovanje valute 
o b izvozu b laga po členu 16. pravilnika o pro 
m e t a z devizami in vaiatami z dne 23 . eeptem 

bra 1921.* 

УеЦа od d n e 1. do dne 15. apri la 1928. 

<*£ 

SS 

24 

25 

Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov 

Pšenica, natovorjena na posta
jah v Srbiji in Bosni in na 
ostalih postajah 

Rž . . 
Ječmen 
Oves 
Koruza nova 
Koruza posušena In stara '. . 
Bela moka za luksusno pecivo, 

zdfob . . . . . . . . . . . 
Bela moka za luksusno pecivo 

S t O . . . ." . : 
Bela moka za luksusno pecivo 

š t 2 . . 
Krušna moka št. 4 in 5 . . . 
Črna moka št. 6 
Črna moka št. 7 
Obloda 
Otrobi 
Koruzna moka 
Fižol 
Konji za klanje 
Konji težki za vprego (slovenski) 
Konji lahki za vprego . . . . 
Konji lahki do dveh let starosti 
Konji hribovski mali (Južne 

Srbije) 
Žrebeta do enega leta starosti 
Osli 
Mezgi 
Krave : 

velike . 
male, gorske 

Voli, biki: 
par do 700 kg 

» od 700 » do 900 kg . 
» » 900 » navzgor . . 

Teleta: 
do 30 kg . 
od 30 do 70 kg . . . 
od 70 do 200 kg 

Ovni 
Jagnjlči In kozli« 
Prašiči: 

par do 140 kg 
» od 140 do 220 kg . . 
» » 220 kg navzgor . . 

Koze 
Mast 
Suho svinjsko meso (rebrca) . 
Salame turistovske (poletne) . 
Salame (zimske): 

Iz debelo razsekanega mesa 
Iz drobno razsekanega mesa 

Slanina nasoljena . . . . . . 
Slanina sirova 
Slanina povojena . . . . . . 
Onjatl 
Zaklani prašiči razpolovljenl . 
Svinjsko meso sirovo . . . . 
Goveje meso sirovo . . . . 
Ovčje meso sirovo 
Jagnječje meso sirovo . . . 
Domača klobasa (mesena) . . 

Količina 

100 kg 
100 . 
100 > 
100 » 
100 » 
100 » 

100 » 

100 . 

100 » 
100 > 
100 • 
100 . 
100 . 
100 » 
100 . 
100 » 
100 » 
vsak 

vsako ' 
vsak 

vsaka 
» 

vsak 
> 
» 

vsako 
» 
» 

vsak 

vsaka 
100 kg 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100, 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Cena 
v dinarjih 

330 
290 
250 
250 
250 
260 

470 

450 

440 
425 
360 
280 
220 
210 
270 
360 

1.000 
3.600 
2.500 
2.000 

1.600 
1.500 
900 

1.800 

3.000 
1.200 

2.600 
3.200 
4.000 

500 
700 

1.000 
150 
70 

650 
1.350 
1.650 
200 

2.000 
1.800 
1.700 

3.500 
4.500 
1.800 
1.700 
1.800 
3.000 
1.600 
1.400 
1.200 
1.200 
1.500 
1.600 

- I 

- I 71 

72 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenacai 
z dne 31. marca 1928., š t 74. 

73 

174 
I 
i! 75 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov Količina Cena 

v dinarjih 

Krvave, jetrne klobase. . . . 
Bohi slanine :. 

stisnjeni . . . . . " . . . . 
nesrJsnjeni 

Kozje meso nasoljeno . . . . 
Notranjščina glave, debela koža 
Suha čreva (1 lopta = 100 sež-

njev = l1/, kg) 
Osoljena čreva 
Suhi slepiči, suhi sečni mehurji 

itd., svinjski in goveji . . . 

I
bušak Iz r 

Južne Srbi-1 
jein3osne< 

20»/, 
ceneje l 

Koža telečja sirova 
Koža jagnječja 
Koža kozlovska 
Koža ovčja 
Koža kozja 
Koža zajčja 
Koža dehorja . . . . . . . . 
Koža jazbečja 
Koža divje mačke 
Koža volčja • . . 
Koža lisičja 
Koža kunja 
Koža sobolja 
Koža vldrna 
Koža goveja suha 
Koža konjska suha 
Silve suhe , 0/8 l, vložene v vre

čah 
Slive suhe "/>0. vložene v vre

čah 
Silve suhe ••/„,, (stotinke), vlo

žene v vrečah. . . . . . . . 
Silve suhe , , 0 / 1 И (uzanca), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe "•/,„, vložene v vre

čah . 
Slive suhe (merkantllne), vlo-
- žene v vrečah 
Silve suhe (etulrane), vložene 

v zabojih netto 
Slive suhe brez koščlc. . . . 
Suhe hruške 
Suha jabolka 
Konservlrano f s sladkorjem . 

sadje \ brez sladkorja . 
Pure žive 
Oosi žive . . 
Race žive 
Kokošl'žive 
Pure zaklane 
Oosi zaklane . 
Race zaklane 
Kokoši zaklane 
Jajca sirova (zaboj s 1440 

jajci) '• 
Konoplja v povesmih (sirovo 

predivo) 
.Predivo 
Tulje (odpadki od prediva). . 
Drva: 

odpadki pod 10 cm v premera 
razklana polena In okrogla 

polena 
Lesno oglje 
Lesno oglje (odpadkj — prah) 
Stavbni les jelkov In smrekov, 

razžagan (deske, letve, kolci, 
plohi, grede) . .... . . . . . 

Stavbni les jelkov, obtesan (gre
de), od •/. do •'/„ 

Stavbni les jelkov, okrogel (ja-
drenikl, koli za hmelj, lan-
tene = drogi za brodove): 

100 kg 

100 » 
100 » 
100 . 
100 . 

100 • 

100 . 

100 . 

100 » 
100 » 
100 . 
100 » 
100 » 
100 . 
100 » 
100 . 
vsaka 

100 kg 

100 » 

100 . 

100 » 

100 » 

100 » 

100 . 

100 > 
100 » 
100 . 
100 » 
100 -
100 , 
100 > 
vsaka 

100 kg 
100 • 
100 » 
100 » 

zaboj 

100 kg 
100 > 
100 » 

10.000 kg 

10.000 . 
10.000 » 
10.000 . 

m* 

6 0 0 - -

100- — 
800---
700--
200-— 

1.800--
100-— 

7 0 0 - -

1.400-
1.400-
1.400-

2.800-
3.000-
5.000-
2.500-
2.500-

18-
150-
50-
60 

100' 
250--

12O0--
900 -
500--

4.500- -
2.600- -

8 0 0 - -

7 0 0 -

4 7 0 -

300 •-

2 7 5 - -

2 7 0 - -

• . 
630--
150- — 
100-— 

2.000 • — 
1.000-— 

4 0 ' -
50-— 
2 0 - -
1 5 - -

1.500-— 
1.500-— 
1.500-— 
1.500 — 

1.000'-

2 0 ' -
500'— 
3 0 0 ' -

1.300--

1.800-
7.000-
1.000-

> 
Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov Količina 

I 

Cena 
v dinarjih 

450'— 

250-— 

* Za vsakih 100 kg 100 dinarjev draže nego za slive 
v vrečah. 

98 
99 

100 

101 
102 

103 
104 

105 
106 

107 
108 

109 

110 
111 

lil 12 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 

IÌ121 

122 

123 
124 
125 

do 25 cm srednjega premera 
preko 25 cm srednjega pre

mera 
Stavbni les borov, razžagan . 
Stavbni les borov, obtesan . . 
Stavbni les bukov, razžagan, 

obtesan in okrogel (hlodi): 
oparjen 
neoparjen . . . . . . . 

Stavbni les hrastov, razžagan 
Stavbni les hrastov okrogel 

(hlodi) 
Stavbni hrastov les slovenski. 
Hrastovi pragi: 

1-60 do 2-20 
2-50 do 2-70 
specialni 

Pragi bukovi 
Stavbni les, razžagan, orehov 

In drugih plemenitih dreves 
Stavbni les lipov 
Stavbni les, razžagan, brestov, 

Jesenov in javorov , 
Stavbni les brestov, jesenov in 

javorov v krljih 
Doge (1 vedro = 80 kg) . . 
Telegrafski drogi, od 7 do 9 m 

dolgi 
Cement Iz Srbije 
Cement beočlnskl 
Cement hrvatski in slovenski 
Cement dalmatinski. . . 
Bavksit (dalmatinski) . . . . 
Kaškavalj 
Opij (aflon) 
Hmelj iz leta 1927 
Hmelj Iz leta 1926 
Suhi svilnl mešički iz Južne 

Srbije 
Suhi svilni mešički iz ostalih 

krajev 
Perje kokošje . 
Perje gosje in r a č j e . . . . . 
Perje purje 

m* 

vsak 

m« 
vsak 

m» 

vedro 

vsak 
10.000 kg 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 

100 kg 
1 kg 

100 kg 
100 » 

100 » 

100 » 
1 > 
1 » 
1 > 

200-

350-
700-
350-

550-
270' 

1.000-

800-
•2.500-

30-
45-

1.300-
30-

1.200-
700-

900' 

700-. 
70' 

40--
3.800 •• 
3.800--
3.800- • 
3.500- • 

200'-
2.500- -

8O0--
1.000- -
1.000--

10.000- -

7.000 '-
50--

100"-
40--

P r i p o m b a : Pooblaščene banke se opozarjajo, 
da morajo ob izdajanju potrdil točno vpisovati 
vrsto blaga in količino ter se s t r o g o ravnati po 
cenah, označenih v tem cenovniku, nadalje označe
vati državo, v katero ee blago izvaža, pri lesenih 
predmetih pa poleg kubičnega metra označiti Se težo 
kubičnega metra. 

E o se izdajajo potrdila n a tujo valuto, se iz
vršuje obračunavanje po srednjem borznem kurzu 
onega dne, ko se potrdilo izda. 

Obmejne carinarnice morajo ob pregledu in ooa-
rinjanju blaga paziti na to, aJi se blago, označeno v 
potrdilu, ujema z blagom, ki se izvaža. Oe BO V istem 
Železniškem vozu razne vrste blaga ali razne kvali
tete istega blaga, se mora priložiti tovornemu listu 
tudi točna specifikacija blaga. Ce je v potrdilu kaj 
nepravilnega, naj ga pošljejo в svojimi pripombami 
vred generalnemu inspektoratu, ne da bi se blago 
zadrževalo od izvoza. 

Potrdila o zavarovanju valute, izdana po poobla
ščenih bankah, veljajo dva meseca dni od dne, k o 
se je potrđilo izdalo, do dne, ko se blago vtòvort 
Za dokaz o dnevu vtovoritve služi žig odpošiljalne 
(vtovarjalne) postaje na tovornem listu. Öe so v po
trdilih označene cene višje nego v cenovniku dotič
noga polmesečja, t a k s potrdila veljajo; če p a so 
nižje, naj se pošlje potrdilo generalnemu inspekto
ratu v nadaljnje poslovanje, ne da bi ee blago za
drževalo od izvoza. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beograda, 

dne 28. пшгса 1928.; L br. 6900. 

': .^ЈЕЕШШаЈ:;лвл,. .-'...'--.ÂïaSfciî':' 



33. 

Razglas o kuncih listin, 
izdanih na zlato ali inozemsko valuto, 

za č a s od dne 1. do v š t e t e g a dne 
30. aprila 1928.* 

Da bi se pravilno pobirale takse po zakonu o 
taksah in pravilno določata pristojnost za sojenje, 
je določil gospod minister za financez odločbo 
I. br. 6290 z dne 22. marca 1928., ker se menjava 
vrednost listin, izdanih na zlato ali inozemsko va
luto, proti dinarju, nastopne kurze, po katerih se 
morajo preračunavati na vrednost dinarja vse listine, 
ki slovejo na zlato ali inozemsko valuto: 

1 napoleondor Di° 2 1 8 , 7 ° 
1 turška lira • » М1ЛЂ 

' 1 angleški fond » 277-45 
1 dolar » ^ 6 " 8 5 

1 kanadski dolar » S6- 5 5 

1 zlata nemška marka . . . » 13-60 
1 zlati zlot » 6 - 3 8 

1 avstrijski šiling » 8 
1 belg » 7 > 9 2 

1 pengö » 9 < 9 4 

100 francoskih frankov . . . . » 223-70 
100 švicarskih frankov . . . . » 1094-70 
100 italijanskih lir » 300-50 
100 nizozemskih goldinarjev . . » 2289-— 
100 romunskih lejev » 35-— 
100 levov » 4 1 — 
100 danskih kron » ! 5 2 4 — 
100 švedskih kron » 1526—i 
100 norveških kron » 1518-— 
100 pezet » 9 5 6 — 
100 drahem » Z 7 5 ' 3 0 

100 češkoslovaških kron . . . . » 168-50 
11 kurzi morajo veljati za čas od dne 1. do dne 

30. aprila 1928. 
P o teh kurzih se pobirajo tudi luške takse. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beograda, 

dne 22. marca 1928.; št, 6290. 

222 Letnik X. 

pri velikem županu mariborske oblasti v Mariboru, 
sklicevaje se na Sp. br. 411/44. 

V M a r i b o r u , dne 29. marca 1928. 

Za mariborski oblastni odbor za pomoč onim, 
ki jim nedostaja hrane: 

veliki župan dr. Schaubach s. r. 

L. br. 333/1. 

Izprememba v seznamku zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
Iz imenika zdravniške zbornice za Slovenijo je 

izbrisan dr. Fran S m e r d u, okrožni zdravnik v 
Črni pri Prevaljah, ker je dne 11. marca 1928. umrl. 

V M a r i b o r u , dne 24. marca 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 
. oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

L. št. 12/8. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 15. do dne 2 1 . marca 1988. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

Sp. br. 411/44. 7 3 1 

Razglas o pismeni ofertni licitaciju 
Mariborski oblastni odbor za pomoč onim, ki jim 

nedostaja hrane, sestavljen po šestem odstavku čle
na 2. zakona o podpori onim, ki jim nedostaja hrane 
(Uradni list z dne 20. marca 1928., št. 76/27), od
nosno po osmem odstavku člena 4. pravilnika k 
temu zakonu (Uradni list z istega dne, št. 77/27), raz
pisuje na podstavi brzojavnega pooblastila gospoda 
ministra za socialno politiko z dne 17. marca 1928., 
odnosno z dne 23. marca 1928., br. 133, pismeno 
ofertno licitacijo za nakup do 30 (trideset) vagonov 
koruze. 

Pogoji so po navedenem zakonu, odnosno pra
vilniku in dotičnih odredbah gospoda ministra za 
socialno politiko v glavnem ti-le: 

1.) Nabavljena in dostavljena hrana mora biti 
čista, zdrava, popolnoma suha in dobra za uživanje 
(čden 4., peti odstavek, pravilnika). 

2.) Koruza se nakupi po b o r z n i h c e n a h . 
3.) Pismene licitacije se lahko udeleži vsakdo, 

bodisi poedinec ali juridične osebe (zadruge, družbe 
itd.). Dobavitelji privatniki pa ne uživajo po brzo
javnem sporočilu gospoda ministra za socialno poli
tiko z dne 26. marca 1928., br. 181, ugodnosti iz 
člena 3., tretjega odstavka, navedenega zakona. Mi
nistrstvo za finance je odločilo dne 26. marca 1928. 
pod br. 39.369, da morajo izpolniti dobavitelji vse 
dotične. formalne obveznosti po določilih členov 86. 
do 98. zakona o državnem računovodstvu z dne 
6. marca 1921. kakor tudi njegovih izprememb in 
dopolnitev, da torej niso oproščeni taks. 

4.) Ko predlože ponudniki svoje oferte, se morajo 
obenem zavezati, da postavijo koruzo na železniško 
postajo svojega bivališča in da jo tu natovorijo v 
vagone. 

5.) Ponudbe lahko vlože za vso ali za delno do
bavo. Drugače pa se opozarjajo na določila zgoraj 
navedenega zakona in pravilnika. 

Pravilno kolkovane oferte naj vlože ponudniki 
čimprej, najkesneje pa d o d n e 8. a p r i l a 1 9 2 8 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 29. marca 1928., š t 72. 

S r e z 4 o> E 
D 
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Skupina titaznUi bolesni. 
Celje 
Konjice . . . . 
Maribor, levi breg 
Murska Sobota . 

, Slovenjgradec . 
| Šmarje pri Jelšah' 

Skupaj 

tkrlatteka. — Scarlatina. 
Celje . . . . 
Celje, mesto . 
Čakovec . . . 
Dolnja Lendava 
Gornji grad . 
Konjice . . . 
Ljutomer . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto . 
Murska Sobota . 
Prelog 
Prevalje . . . . 
Ptuj 
Ptuj, mesto . . 

Skupaj 

Murska Sobota 
Ptuj 
Ptuj, mesto . 

2 
2 
1 

11 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

21 
2 
4 
2 

58 

Oiptce. 

6 
1 
1 

12 
12 

Skupaj . 

Devica. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg 
Prevalje 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah. 

Skupaj . 

24 

17 | 12 

Morbilli. 
21 
30 

7 

2 
1 
2 

15 
5 
1 

2 
1 

19 
2 
5 
2 

58 

12 
6 

18 

61 

21 
30 
13 

Dlphterla et Croup. 
1 

2 

2 
1 
1 

64 

Sen. — Erysipelas. 
Konjice 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Ptuj 

I 

1 

S t e k l i n a . 

Čakovec: Podturen (Podturen 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Čakovec: Mursko Središče (Štrukovec 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Ptuj : Šardinje (Ključarovci 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 2. aprila 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Preds. 218/4/28—2. 3—3 

Razpis. 
Odda se m e s t o s o d n e g a s l u g e pri okraj

nem sodišču v B r e ž i c a h ; prav tako se oddado 
vsa druga mesta sodnih slug, ki bi se izpraznila za
radi razpisa ali tekom razpisa. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože naj
kesneje do dne 

1 5 . a p r i l a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 31 z dne 
31. marca 1928. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 27. marca 1928. 

S 4/23—169. 725 

Odprava konkurza. 
Prezadolženee: Franc B г u m a t, trgovec v Ljub

ljani. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 4/23—1 o prezadolženčevi imovini, je po § 139. 
k. r. odpravljen, ker jo bila vsa masa razdeljena. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IIL, 
dne 8. marca 1928. 

Skupaj . I 6 | 

Krčevita odrevenelost — Tetano*. 
Slovenjgradec . . | 1 I • I • I 

V M a r i b o r u , dne 28. marca 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko e. r. 

Vet. br. 51/15. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 2 . aprila 1928. 

O p o m b a : Imena sedežev sreakih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i f i n i p r i s a d . 
Gornji grad: Mozirje, okolica (Ljubija - Gneč 

1 dvorec). 

S 24/26—98. 726 

Odprava konkurza. 
Prezadolženca: Ivan J e r m a n in Ivana J e r 

m a n v Radomljah. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 24/26—4 o imovini teh prezadolžencev, je po 
§ 139. k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa raz
deljena. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek Ш., 

dne 20. marca 1928. 

S 24/27—20. 727 

Odprava konkurza. 
Prezadolženka: Marija L o z a r , trgovka s klo

buki v Ljubljani. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. š t 

S 24/27—2 o imovini te prezadolženke, je po § 157. 
k. r. odpravljen, ker se je sklenila prisilna poravnava. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek Ш., 

dne 26. marca 1928. 

S 12/28—2. 736 

Konkurzni okKe. 
Razglasitev konkurza o imovini Ivana P e t e r -

n e 1 a, trgovca v Dolenji Dobravi št. 20. 
Konkurzni komisar: dr. Milko Kran je, deželno-

sodni svetnik in predstojnik okrajnega sodišča v 
Skofji Loki. 

Upravnik mase: dr. Fran Jerala, odvetnik v 
Škofji Loki. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Skorji 
Loki dne 1 4 . a p r i 1 a 1 9 2 8. ob desetih. Oglasitveni 
rok do dne 1 9 . m a j a 1 9 2 8 . Ugotovitveni narok 
pri imenovanem sodišču dne 2. j u n i j a 1 9 2 8 . ob 
desetih. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 29. marca 1928. 

S 21/26—8. 742 

Odprava konkurza. 
Prezadolženee: Pavel S z e r e d y , trgovec v Do-

brovniku. 
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Konkurz, ki je bil razglašen s sklepam opr. št. 
S 21/26—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 139. 
K. r. odpravljen, ker je bila. vsa masa razdeljena. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 22. marca. 1928. 

S 7/28—2. 728 

Konkurzni oklic 
Ka'zglasit-ev konkurza o imovini Armina E l l i n -

«• e r j a, trgovca v Mariboru, Kralja Petra trg št. 2, 
registriranega pod firmo: Armin Ellinger v Mariboru. 

Konkurzni komisar: dr. Fran Peitier, višji sodni 
svetnik okrožnega kot trgovinskega sodišča v Mari
boru. 

Upravnik mase: Aleksander Ravnikar, odvetnik 
v Mariboru. 

Prvi zbor upnikov pri okrožnem sodišču v Mari
boru v sobi št. 80 dne 5. a p r i 1 a 1 9 2 8. ob desetih. 
Oglasitveni rok do dne 2 3. m a j a 1 9 2 8. Ugoto
vitveni narok pri imenovanem sodišču dne 6. j u 
n i j a 1 9 2 8. ob desetih. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
oddelek III., 

dne 29. marca 1928. 

M П 23/28—1. 

Oklic 
734 

Vaclavu D r ž a j u, učitelju na osnovni šoli na 
Viču pri Ljubljani, je vTOčiti v pravni stvari Draga 
Schwaba, trgovca v Ljubljani, plačilno povelje z 
dne 26. januarja 1928., opr. št. M II 23/28—1. 

Ker je sedanje bivališče Vaclava Držaja neznat
no, se mu postavlja za skrbnika Ivan Hibšer, sodni 
sluga v p. v Ljubljani. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek II., 
dne 26. marca 1928. 

A I 279/27—10. 723 3—1 

Poklic neznanih dedičev. 
Julijana B a j t s, dninarica; v Vrbju, je dne, 9. no

vembra 1927. umrla, ne da bi bila zapustila; sporo
čilo poslednje volje. 

Sodišču ni znano, ali je "kaj dedičev. 
Za skrbnika zapuščini se postavlja Josip Videm-

ijek. 
Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, mora to v 

e n e m l e t u od današnjega dne naznaniti sodišču 
ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po preteku tega 
roka se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dediči 
svoje pravice, le-tem, kolikor bi se pa to, ne zgodilo, 
pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 20. marca 1928. 

Ne 188/28—3. 592 3—2 
Amortizacqa. 

Na prošnjo, ki jo je vložila Frančiška K e n d -
j e r, zasebnica v Ljutomeru, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne hranilne knjižice, ki jo je 
prosilka baje izgubila: Hranilna knjižica Okrajne 
posojilnice v Ormožu št. 5788 z gotovino 33.739 Din 
82 p, glaseča se na ime: Frančiška Kendjer. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj. uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h o d današ
njega dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, 
dne 1. marca 1928. 

E 3248/27. 595 

Dražbeni oklic* 
Na predlog «Lastnega doma», registrirane kre

ditne in stavbne zadruge z o. z. v Gabrju, bo dne 
1 1 . a p r i l a 1 9 2 8 . ob devetih pri tem sodišču v 
sobi št. 4 na podstavi obenem odobrenih pogojev 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Sv. Bj, I. vi. 
št. 54: hiša št. 39, cenilna vrednost 2000 Din, zem
ljišča, oenilna vrednost 18.4811 Din 3 p — skupaj 
15J481 Din 5 p, najmanjši ponudek 10.320 Din 70 p; 
П. a) vi. št. 39: hiša s priteklino, cenilna vrednost 
7655 Din, gospodarska poslopja!, cenilna vrednost 
3750 Din, zemljišča, cenilna vrednost 7296 Din — 
skupaj 18i701 Din, b) vi. št. 255: zemljišča, cenilna 
vrednost 1490 Din 40 p; c) vi. št. 291: zemljišča, 
cenilna vrednost 3013 Din 70 p — skupaj 28.205 Din 
10 p, najmanjši ponudek 14302 Din 40 p. 

E nepremičnini ad П. a) spadajo te-le pritekline: 
1 krava, 1 lahki in 1 težki voz, 1 kad, 1 sadni mlin, 

Î stiskalnica, 41 sodi in drugo gospodarsko orodje v 
skupni cenimi vrednosti 4655 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: ad I. 1548 Din 10 p, ad П. 2320 Din 51 p. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 27. februarja 1928. 

A 355/27—12. 741 

Prostovoljna javna dražba. 
Dne 18. a p r i l a 1 9 2 8 . ob pol devetih se bo 

vršila v Smolenji vasi št. 22 na prošnjo dedičev po 
Francetu Bojancu, umrlem dne 12. oktobra 1927., 
prostovoljna javna, dražba nepremičnin: vi. št. 45, 
katastralna občina Smolenja vas, vi. št. 231 in 279, 
katastralna občina Potovrh, in vi. št.. 70, katastTa-lna 
občina Ragovo. 

Vzklicna cena posameznih nepremičnin je cenilna 
vrednost po zapisniku z dne 29. decembra 1927., 
opr. št. A 355/27—4. 

Natančni dražbeni pogoji se lahko vpogledajo 
med uradnimi urami pri tem sodišču v sobi št. 3. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek I., 
dne 29. marca 1928. 

E 8/28. 677 

Dražbeni oklic. 
Dne 13. a p r i l a 1 9 2 8 . ob poli desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba polovice 
zemljišča: zemljiška knjiga Male Braslovče, vi. 
št. 144. 

Oenilna vrednost: 2749 Din; najmanjši ponudek: 
1832 Din 70 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek II., 
dne 29. marca 1928. 

706 Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

167. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Jelovšek & Co., založniška in 

propagandna družba «Adana», družba z o. z. 
Obratni predmet: 
1.) vsi običajni posli anončnih in Teklanmih pod

jetij; 
2.) ustanovitev in vzdrževanje adresne in infor

macijske pisarne; 
3.) zalaganje in izdajanjei raenih kulturnih in 

gospodarskih publikacij, adresarjev, filmov; 
4.) trgovanje z gorenjimi predmeti in ustanav

ljanje podružnic y tuzemstvu in v inozemstvu. 
Družbena pogodba z dne 21. marca 1928. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 15.000 Din ter je v goto

vini popolnoma vplačana. 
Poslovodja: Jožko Jelovšek, industrijec in po

sestnik na Vrhniki. 
Družbo zastopa en poslovodja, če je imenovan 

samo en poslovodja, kolektivno pa jo zastopata po 
dve osebi, bodisi poslovodji, bodisi poslovodja in 
Prokurist, če je imenovanih več poslovodij. 

Firma se podpisuje tako, da postavlja svoj pod
pis pod njeno napisano, s pečatnikom odtisnjeno ali 
natisnjeno besedilo en poslovodja, če je imenovan 
samo en poslovodja, ali dà ga postavljata, če ima 
družba več poslovodij, kolektivno po dva poslovodji 
ali en poslovodja in en prokurist, le-ta vselej s pri-
stavkom «p.p.». 

L j u b l j a n a , dne 21.marca 1928. 

168. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Poppaea», zavodi za proizvodnjo 

kosmetičkih preparata F. Harm & Comp. 
Obratni predmet: izdelovanje kosmetičnih in či

stilnih sredstev na tvorniški način, nakupovanje po
trebnih sirovin in prodajanje izdelkov in polizdel
kov. Družba sme nakupovati vse stroje in druge 
potrebščine) potrebne za proizvajanje zgoraj nave
denih izdelkov in za obratovanje. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 1. januarja 1928. 

Družbenika: Fran Hann, trgovec v Ljubljani, 
Skrabčeva ulica št. 10, in Ljubica Jovanovié v Ljub
ljana, vila Mira za Bežigradom, 

Družbenika zastopata na zunaj proti tretjim ose
bam, oblastvom in sodišču firmo vsak. zase samo
stojno. 

Firma se podpisuje tako, da'postavlja pod njeno 
besedilo, ki je lahko po komerkoli napisano, natis
njeno ali s štampilijo odtisnjeno, samostojno eden 
izmed družbenikov svojeročno svoj znak, in sicer 
družbenik Fran Hann: «Hann Franc» in družbenica 
Ljubica Jovanovié: «Ljubica Jovanovié». 

L j u b l j a n a , dne 3. marca 1928. 

169. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Totra», tovarna trakov, družba 

z o, z. 
Obratni predmet: Družba -izdeluje trakove vseh 

vrst. pramene, vrvice, srebrno in zlato posamenta-
rijsko blago, pasove in slične predmete, jih prodaja 
in razpečava ter izvršuje vse tvorniške in trgovinske 
posle, ki služijo za pospeševanje njenega namena. 

Družbena pogodba z dne 7. marca 1928., št. 6596. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 40.000 Din ter je v goto

vini popolnoma vplačana. 
Poslovodji: Karel Govekar, trgovec, v Ljubljani, 

Kongresni trg št. 13, in Edvard Praprotnik, proku
rist v Ljubljani, Miklošičeva ce.sta št. 15. 

Za zastopanje sta upravičena oba poslovodji ko
lektivno. 

Firmo, ki je 'lahko, napisana, natisnjena ali s 
štampilijo odtisnjena, podpisujeta družbenika-poslo-
vodji tako, da postavljata kolektivno pod njeno be
sedilo svojeročno svoja znaka. 

L j u b l j a n a , dne 13. marca 1928. 

170. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: B. & J. Gradiš, zastopstvo in za

loga pnevmatik in autopotrebščin Firestone. 
Obratni predmet: trgovina z vsemi vrstami po

trebščin za avtomobile in motorna vozila. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 1. marca 1928. 
Družbenika: Josip Gradiš, zasebnik, in Barica 

Gradiš, zasebnica — oba v Mariboru, Glavni trg 
št. 3. 

Za- zastopanje sta upravičena oba: družbenika, 
vsak zase. 

Firma se podpisuje tako, da postavlja eden iz
med obeh družbenikov pod njeno natisnjeno, štam-
piljirano, napisano ali kakorkoli napravljeno bese 
dilo svoje ime in svoj priimek. 

M a r i b o r , dne 15. marca 1928. 

171. Sedež: Ptuj. 
Besedilo firme: J. Berlič in K. èkertec, mesarsko 

podjetje, družba z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Družba izvršuje mesarski obrt, 

trguje z živino in mesarskimi izdelki, uvaža in iz
važa vse take predmete na debelo in na drobno. 

Družbena pogodba z dne 27. januarja 1928., posi, 
št. 1374, z dodatki z dne 28. februarja 1-928., posi, 
št. 1456, in z dne 10. marca 1928., posi. št. 1498. 

Osnovna glavnica znaša 16.000 Din, nanjo vpla
čani zneski v gotovini pa 12.000 Din. Ostali znesek 
je krit s stvarno vlogo družbenika Josipa Berliča, 
sestoječo iz inventarja v poslovnih prostorih pod
jetja, označenega v členu «Šestič» družbene po
godbe, -ki je družbi izročen. 

Poslovodji: Josip Berlič, restavrater, in Karel 
Skerlec, mesarski pomočnik — oba v Ptuju. 

Za zastopanje sta upravičena poslovodji kolek
tivno. 

Firmo podpisujeta skupno oba poslovodji tako, 
da postavljata, kolektivno pod njeno natisnjeno, 
štampiljirano ali po komerkoli napisano besedilo 
svojeročno svoja podpisa. , 

M a r i b o r , dne 15. marca 1928. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

172. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Drago Bernardi & Comp., pre-

kajevalnica: 
izstopil je javni družbenik Alojzij Kroflič, me

sarski mojster v Celju; vstopil pa je novi javni 
družbenik Leopold Teran, prekajevaJec v Celju, 
Gosposka ulica. 

C e l j e , dne 6. marca 1928. 

173. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Prva Jugoslovanska tovarnateht-

tric, ključavničarskih Izdelkov in koncesljonirana 
vodovodna Inštalacija Ivan Rebek: 

Edini imetnik odslej: Antoo Rebek, ključaničar 
v Celju, Mariborska cesta š t 1. • 
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Izbrisal se je dosedanji imetnik Ivan Rebek; prav 
tako se je izbrisala prokura, s katero je bil poverjen 
Anton Rebek. 

C e l j e , dne 1б. februarja 1928. 

174. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: «Triglav», trgovačko društvo 

samskim proizvodima Simić i Ferber v Olju: 
Izstopu je javni družbenik Ervin Simić; vstopil 

pa je javni družbenik Geza Hercog, lesni trgovec 
v Našicah. 

Firmo podpisuje odslej Miroslav Ferber sam. 
C e l j e , dne 6. marca 1928. 

175. Sedež: Jesenice. 
Besedilo firme: «Stanjolka», prva jugoslovanska 

tvornica za izdelovanje stanjola in stanjolnih kapic 
za steklenice, družba z o. z.: 

Po sklepu občnega zbora z dne 1- februarja 1928. 
se je družba razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidator je dosedanji poslovodja Franc Međica. 
Besedilo likvidacijske firme: kakor zgoraj z do-

stavkom «v likvidaciji:». 
Podpis firme: Likvidator podpisuje .likvidacijsko 

firmo sam. 
L j u b l,j a n a, dne 5. marca 1928. 

176. Sedež podružnice: Ljubljana. 
Besedilo firme: čežka induetrijalna in gospodar

ska banka, podružnica v Ljubljanu 
Sedež glavnega zavoda: Praga: 
Na občnih zborih z dne 15. maja 1925. in z dne 

15. maja 1926. in v seji pooblaščenega upravnega 
sveta z dne 12. januarja 1927. so se izpremenila 
družbena pravila. To i-zpremembo je odobrilo mini
strstvo za trgovino in industrijo z odlokom z dne 
20. februarja 1928.. VL št. 5033/27, po obvestilu 
velikega župana ljubljanske oblasti z dne 2. marca 
1928., 0. br. 1251. 

Besedilo podružnične firme odslej: Češka indu
strijama banka, podružnica v Ljubljani, ali češka 
Prûmyslovâ banka, îiliâlka v Ljubljani. 

Družba ima namen, opravljati kreditne in bančne 
posle za podporo trgovine, industrije, gospodarstva 
in obrta. 

Držeč se zakonitih določb, veljavnih za različne 
panoge poslov, je družba upravičena za posle, ki so 
našteti v § 4. družbenih pravil pod 1.) do 23.), ob 
pogojih, določenih v § 5. družbenih pravil. 

Predstojništvo: Upravni svet in ravnateljstvo, 
sestavljena iz ravnateljev, ki jih imenuje v to svrho 
po § 28. družbenih pravil predstojništvo, tvorita kot 
enota družbeno predstojništvo po členih 227. do 241. 
trgovinskega zakona z dne 17. decembra 1862., št. 1 
drž. zak. iz leta 1863. 

Upravni svet sestoji najmanj iz 10 in največ^ iz 
16 članov, izmed katerih naj ima vsaj polovica 
redno bivališče v Pragi ali v njeni najbližji okolici. 
Člani so izvoljeni praviloma za dobo treh let. Dokler 
ni občni zbor izvolil 16 članov, se more upravni svet 
po kooptaciji kadarkoli dopolniti na to najvišje šte
vilo. Upravni svet izvoli za dobo enega leta izmed 
sebe predsednika kakor tudi prvega in drugega nje
govega namestnika. 

Izvrševalni odbor sestoji iz predsednika uprav
nega sveta in iz nadaljnjih največ petih članov, iz
voljenih izmed upravnega sveta. 

L j u b l j a n a , dne 16. marca 1928. 

177. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Dolenjske železnice: 
Iz upravnega sveta so izstopili Ivan Knez, Anton 

Kajfež, Rajko Golob, dr. Karel Triller in dr. Josip 
LavrenčiČ; na novo pa so se vpisali upravni svet
niki: dr. Janko Brejc, odvetnik v Ljubljani, dr. Ivo 
Öesnik, odvetnik v Novem mestu, in ing. Borie 
Hribar v Ljubljani. 

Izbrisal se je prokuriet Anton Leitgeb. 
L j u b l j a n a , dne 13. marca 1928. 

178. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Jugo - Schulz», družba z o. г. 

Razpečavanje tehtnic; 
Prokura je podeljena Francetu Franku. 
L j u b l j a n a , dne 3. marca 1928 

179. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Komercijalna banka, d. d., po

družnica Ljubljana: 
Vpisala sta se Josip Senica, trgovec v Domžalah, 

kot član predstavništva in upravnega odbora in 
Janko Komar v Ljubljani kot upravnik s prokuro, 
oba za podružnico v Ljubljani. 
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Izbrisali so se člani ravnateljstva Juro Dimetro-
vić. Ante Benčević in Vlad. Fuchs. 

L j u b l j a n a , dne 17. marca 1928. 

180. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Kranjska hranilnica: 
Za ravnatelja je bil imenovan dr» Mirko Božič. 
L j u b l j a n a , dne 3. marca 1928. 

181. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Paplrografija, družba z o. z.: 
Prokura, s katero je bil poverjen Fran Mercina, 

se je razveljavila. 
L j u b l j a n a , dne 13. marca 1928. 

182. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Peko», družba z o. z. Fabrika-

cija in prodaja čevljev: 
Za,' ravnatelja s prokuro je bil imenovan Peter 

Kozina, veleindustrijec v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 3. marca 1928. 

•m 

183. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Specialimport Slanovec & Co.: 
Besedilo firme odslej: Specialimport R. F. Soklič 

& Co. 
Družbenika podpisujeta za firmo samostojno vsak 

zaso tako, da postavljata pod njeno besedilo svoj 
podpie. 

L j u b l j a n a , dne 13. marca 1928. 

184. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Voika, d. d.: 
Iz upravnega sveta je izstopil dT. Vilko Baltic. 
L j u b l j a n a , dne 6. marca 1928. 

185. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Drava», lesna industrijska delni

ška družba v Mariboru: 
Kolektivna prokura se je podelila Josipu Chme-

liku, obratovodji v Mariboru, Meljska cesta št. 91. 
M a r i b o r , dne 8. marca 1928. 

186. Sedež: Ptuj. 
Besedilo firme: «Ilzu», družba z omejeno zavezo: 
Po sklepu občnega zbora z dne 23. februarja 

1928. se je družba razdružila ter je prešla v likvida
cijo. 

Besedilo likvidacijske firme: «Ilzu», družba z 
o. z. v likvidaciji v Ptuju. 

Likvidatorica: Marija Zupančič, dosedanja druž-
benica in družbena posJovodkinja. 

Likvidatorica podpisuje likvidacijsko firmo tako, 
da postavlja pod njeno po komerkoli napisano, na
tisnjeno ali odtisnjeno besedilo svojeročno svoj 
podpis. 

M a r i b o r , dne 15. marca 1928. 

187. Sedež: Ptuj. 
Besedilo firme: «Vinaria», delniška družba vino

gradnikov: 
Izbrisal se je član upravnega sveta dr. Anton 

Božič; prav tako se je izbrisala prokura Milka Je-
siha. 

M a r i b o r , dne 8. marca 1928. 

188. Sedež: Sevnica. 
Besedilo firme: Brüder Winkle. 
Obratni predmet: tvornica kopit: 
Besedilo firme odslej: slovenski: Kopitarna 

Winkle; srbohrvatski: Tvornica kalupa Winkle; 
nemški: Schubleistenfabrik Winkle. 

Za zastopanje firme je upravičen kakor doslej 
vsak družbenik samostojno in firma se podpisuje 
tako, da pristavilja njenemu napisanemu, natisnje
nemu ali odtisnjenemu gorenjemu besedilu eden iz
med družbenikov svojeročno svoj podpis. 

C e l j e , dne 6. marca 1928. 

189. Sedež: Trbovlje. 
Besedilo firme: Gradbeno podjetje graditelj Ro-

čak & Comp., družba z omejeno zavezo: 
S prokuro sta poverjena Oldfich Bedn in Matej 

Pečar — oba gradbena tehnika v Trbovljah. 
C e l j e , dne 28. februarja 1928. 

190. Sedež: Vrhnika. 
Besedilo firme: Konzervna tovarna «Globus», 

d. d.: 
Iz upravnega sveta je izstopil Alfred del Fabro; 

v upravni svet pa je vstopil po kooptaciji dr. Feliks 
Hauer, uradnik na Vrhniki. 

L j u b l j a n a , dne 13. marca 1928. 

Letnik X. 

Ш. I z b r i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

191. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Franc Cerar, družba z o. z. 
Podružnica glavnega zavoda, vpisanega pri de

želnem kot trgovinskem sodišču v Ljubljani pod 
C П 13 s firmo enakega imena s sedežem v Stobu: 

Ker se je obrat opustil. 
C e l j e , dne 28. februarja 1928. 

192. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Granitolom, Anton Res & dru

govi. 
Obratni predmet: izdelovanje in razpečavanje 

vseh izdelkov, spadajočih v kamenoseško stroko, in 
tlakovanje cest: 

Ker se je premestil sedež firme v Hudi kot. 
C e l j e , dne 28. februarja 1928. 

193. Sedež: Zidani most. 
Besedilo firme: Tovarna cementa 
Ker se je obrat opustil. 
C e l j e , dne 6. marca 1928. 

Zidani most: 

7 0 7 Vpisi v zadružni register. 
I. Vpisale so se nastopne zadruge: 

194. Sedež: Jezica pri Ljubljani. 
Besedilo firme: Strojna zadruga na Jezici, regi

strirana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, nabavljati 

kmetijske stroje in jih posojati članom. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 2. februarja 

1928. 
Vsak zadružnik jamči s svojimi opravilnimi de

leži in pa z njih štirikratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z razglasi pred župno cerk

vijo na Jezici po prvi sv. maši. 
Načelništvo sestoji iz načelnika, njegovega na

mestnika in štirih odbornikov, člani načelništva so: 
Anton PeTŠin, posestnik na Jezici št. 40 načelnik); 
Janko Erjavec, posestnik na Jezici št. 26 (načelnikov 
namestnik); Jože Plovnik, posestnik v Stožicah 
št. 26, Valentin Erjavec, posestnik na Jezici, Franc 
Sever, posestnik na Jezici št. 28, in Franc .Peršin, 
posestnik na Jezici št. 21 (odborniki). 

Načelništvo zastopa zadrugo z vsemi pravicami 
in dolžnostmi ter podpisuje v imenu zadruge tako, 
da postavljata po dva njegova člana pod zadružno 
firmo svoji imeni. 

L j u b l j a n a , dne 8. marca 1928. 

195. Sedež-: Lukovica. 
Besedilo firme: Vodovodna zadruga v Lukovici, 

registrirana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, oskrbovati 

člane z zdravo vodo za gospodarstvo in gospodinj
stvo ter zgraditi in vzdrževati v ta namen potrebne 
zgradbe in naprave, predvsem vodovod. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 22. januarja 
1928. 

Opravilni delež znaša 500 Din ter se mora plačati 
ob pristopu. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi огл-avilnìrni de
leži in pa z njih enkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z razglasi, nabitimi nä za
družni deski, in z okrožnico, ki jo vsak član svoje
ročno podpiše. 

Načelništvo sestoji iz načelnika, podnačelnika in 
enega odbornika; člani načelništva so: Ferdö Mally, 
posestnik, h. št. 17 (načelnik), Franc Blatnik, trgovec, 
h. št. 18 (podnačelnik), in Karel Cerar, posestnik, 
h. št. 5 (odbornik) — vsi v Lukovici. 

Zadrugo zastopata in zanjo podpisujeta po dva 
člana načelništva tako, da postavljata pod njeno 
besedilo svoji imeni. 

L j u b l j a n a , dne 22. februarja 1928. 

1%. Sedež: Moravče. 
Besedilo firme: Kmetijska zadruga v Moravčah, 

registrirana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen: 

a) razpečavati in predelovati kmetijske pridelke in 
obrtne izdelke članov; 

b) oskrbovati članom gospodarske in obrtne potreb
ščine vsake vrste; 

c) ustanavljati in vzdrževati zadružna skladišča; 
d) nabavljati kmetijske stroje in jih posojati članom; 
e) pospeševati sploh kmetijsko gospodarstvo čla

nov; zato zlasti 
1.) snuje naprave in ureditve v povzdigo kmetij

stva in domačega obrta članov, 
2.) daje v gospodarsku! stvareh članom nasvete, 
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•3.) prireja poučne gospodarske shode in razstave 

ter izdaja primerne knjige in tiskovine. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 10. decembra 

1927. 
Vsak zadružnik jamči s svojimi opravilnimi de

leži in pa z njih trikratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z enkratno objavo v «Na

rodnem gospodarju». 
Načelništvo sestoji iz načelnika, njegovega na

mestnika, in sedmih odbornikov; člani načelništva 
so: Franc Novak, posestnik v Prikrnici št._19 (na
čelnik); Franc Orehek, posestnik na Cešnjici št. 10, 
Anton Cerar, posestnik v Moravčah št. 26, Janez 
Bergant, posestnik v Krašcah št. 4, Aleš Capuder, 
organist v Moravčah, Anton Krulc, posestnik! v Ga-
brju št. 46, Karel Kosmač, posestnik v Štebaliji 
št. 28, Jožef Kunaver, posestnik v Mošeniku št. 18, 
in Franc Sušnik, kaplan v Moravčah (odborniki). 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo, ki 
zastopa zadrugo in podpisuje v imenu zadruge tako, 
da izstavljata po dva njegova člana pođ zadružno 
firmo svoji imeni. 

' L j u b l j a n a , dne 8. marca 1928. 

197. Sedež: Mozirje. 
Besedilo firme: Živinorejska zadruga v Mozirju, 

registrirana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, povzdig

niti živinorejo z rejo čiste marijnodvorske pasme 
.goveje živine. Zato se oskrbi z najboljšimi plemen
skimi živalmi in jih vzdržuje v stanju, ki ustreza na
menu, jih krmi in uporablja. Nadalje licencira tako 
moške kakor tudi ženske govedi ter vpisuje vse po
tomstvo licenciranih živali v natančno vojen rodov
nik. Ženske živali, ki so vpisane v rodovnik, se 
smejo kriti le po plemenskih, ki so prav tako vpi
sane v rodovnik. Plemenska mlada živina se vzgaja 
in neguje kar najskrbneje. 

Opravilni delež, ki znaša 25 Din za vsako prijav
ljeno živinče, so mora plačati ob pristopu. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim de
ležem in pa z njega enkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z nabitkom na zadružni 
tabli ali z okrožnico. 

Načelništvo sestoji iz petih zadružnikov in dveh 
namestnikov. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelnik. 
Firmo podpisujeta skupno po dva člana načel

ništva tako, da postavljata pod njeno bodisi natis
njeno ali napisano besedilo svoji imeni. 

C e l j e, dne 8. februarja 1928. 

198. Sedež: Petešovci (kolonija). 
Besedilo firme: Agrarna zajednica v koloniji Pe

tešovci, občina Petešovci, registrovana zadruga z 
neomejeno zavezo. 

Obratni predmet: Zajednica ima nalogo, s skup
nim in vzajemnim delom in prizadevanjem članov 
olajševati njih naseljevanje, izboljševati njih kulturno 
in ekonomsko stanje, posebno pa si prizadevati, kako 
bi se kar najpravičneje, najhitreje, najlaže in naj-
iispešneje izvedle naloge agrarne reforme in likvi
dirali imovinski odnošaji in obveze, kar jih je na
stalo med državo in člani z izvajanjem agrarne 
reforme. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 29. januarja 
1928. 

Oznanila se izvršujejo z nabitkom na vidnem 
mestu v poslovnem lokalu zajednice. 

Načelništvo sestoji iz petih zadružnikov; člani 
načelništva so: Josip Jelen (predsednik), Josip Grča 
(podpredsednik), Mihael Grebenjak, Franc Cerne in 
Franc Maček — vsi kolonisti v koloniji Petešovcih. 

Firmo podpisujeta skupno predsednik in pod
predsednik načelništva ali pa eden izmed obeh in 
en član odbora tako, da postavljata pod njeno na
pisano ali s štampiljko odtisnjeno besedilo svoji 
imeni. 

M a r i b o r , dne 1. marca 1928. 

199. Sedež: Račje. 
Besedilo firme: Agrarna zajednica v Račjem, re

gistrovana zadruga z neomejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zajednica ima namen, z vza

jemnim delom vseh članov izboljševati njih gmotni 
' in kulturni položaj, zlasti pa kar najuspešneje po

speševati izvedbo načrtov agrarne reforme ter omo
gočati najhitrejšo likvidacijo imovinskih odnosajev, 
nastalih med državo in člani zaradi izvajanja agrar
ne reforme. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 14. februarja 
1928. 

Oznanila se izvršujejo z objavo na zajednični 
tabli 

Načelništvo sestoji iz petih zadružnikov; člani 
načelništva so: Jožef Petrovič (predsednik), Franc 
Jarc (podpredsednik), Ivan Veber in Martin Letina, 
vsi posestniki v Račju, in Jožef Čretnik, posestnik 
na i Jesenci. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Besedilo firme podpisujeta skupno predsednik in 

podpredsednik načelništva ali pa eden izmed obeh 
in tajnik zajednice. 

Sedanji tajnik: Ivan Granda, posestnik v Račju. 
M a r i b o r , dne 1. marca 1928. 

200. Sedež: Slovenjgradec. 
Besedilo firme: Ljudska hranilnica, r. z. z o. z. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen: 

a) propagirati varčevanje s svojim oddelkom male 
štednje, 

b) sprejemati denar na obresti (hranilne vloge na 
tekoči račun), 

c) dajati kredite, 
č) pridobivati denarna sredstva s svojim zadružnim 

kreditom in 
d) pospeševati zadružništvo. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 20. januarja 
1928. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim de
ležem in pa z njega enkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo v «Uradnem listu ljubljan
ske in mariborske oblasti» in v «Narodnem dnev
niku» v Ljubljani. 

Načelništvo sestoji iz predsednika in štirih do 
sedmih zadružnikov; začasni člani načelništva so: 
dr. Hinko Schreiner, odvetnik v Slovenjgradeu (pred
sednik); Cary Haerdtl, graščak na Thurnu—'Velenje; 
Franjo Cajnko, veletržec v Slovenjgradeu; Ivo Ma-
jerle, zasebni uradnik v Slovenjgradeu. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Besedilo firme podpisujeta skupno po dva člana 

načelništva ali en član načelništva in ravnatelj ali 
ravnatelj in po eden izmed uradnikov, ki so poobla
ščeni za to. 

C e l j e , dne 14. marca 1928. 

201. Sedež: Visoko. 
Besedilo firme: Mlekarska zadruga na Visokem, 

registrirana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, na Viso

kem in v okolici pospeševati živinorejo in mlekar
stvo; zato 

1.) gradi potrebne zadružne prostore in nabavlja 
stroje za izdelovanje mlečnih izdelkov; 

2.) prevzema od zadružnikov mleko, izdeluje 
mlečne izdelke ter vse to razpečava. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 10. januarja 
1928. 

Opravilni delež znaša 200 Din ter se mora pla
čati takoj ali paj v enem letu. 

Vsak zadružnik jamči s svojim 'opravilnim de
ležem in pa z njega dvakratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo ali z naznanili, nabitimi v 
uradovalnici, ali z razpisom v «Narodnem gospo
darju», ali pa, če bi ta list prestal izhajati, z oklicem 
pred cerkvijo v Šenčurju. 

Načelništvo sestoji iz predsednika in dveh od
bornikov; člani načelništva so: Janez Ferjan, po
sestnik v Olševku (predsednik), in Jožef Jagodic in 
Frane Jagodic, oba posestnika na Visokem. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo, ki 
podpisuje zanjo tako, da pristavljata pod njeno bese
dilo po dva člana načelništva svoji imeni. 

L j u b l j a n a , dne 23. februarja 1928. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e in d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

202. Agrarna zajednica v Benici, regLstrovana za
druga z neomejeno zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Ivan 
Kline, Franc Renko, Andrej Peric in Franc Pavletič; 
vpisali pa so se novoizvoljeni člani načelništva1 Jo
sip Karel (predsednik), Anton Cerne, Jernej Zbogar 
in Alojzij Valentinčič — vsi kolonisti v Benici. 

Dosedanji član načelništva Matevž Marušič je 
podpredsednik. 

M a r i b o r , dne 1. marca 1928. 

203. Hranilnica in posojilnica Cerklje ob Krki, reg. 
zadr. z neom. zav.: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Janez 
Butara*, vpisal pa se se novi član načelništva Jožef 
Jankovič, posestnikov sin v Krški vasi. 

N o v o m e s t o , dne 29. februarja 1928. 

204. Agrarna zajednica v Čentibi, registrov; 
druga z neomejeno zavezo: 

rana za-

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Vendei 
Molnar, Štefan Derdin in Štefan Žižek; vpisali pa so 
se novoizvoljeni člani načelništva Mïrko IVojak, 
Ivan Somen in Josip Hozjan — vsi posestniki v 
Centibi. 

M a r i b o r , dne 15.marca 1928. 

205. Kmečka hranilnica in posojilnica v Dolnji Len
davi, registrovana zadruga z neomejeno za
vezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Anton 
Soka; vpisal pa se je novoizvoljeai član načelništva 
Jakob Počkaj, vladni tajnik v Dolnji Lendavi. 

M a r i b o r , dne 15.marca 1928. 

206. Kmečka hranilnica in posojilnica v Framu, re
gistrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Vpisal se je novoizvoljeni član načelništva Franc 
Klauž, posestnik na Jesenci, 

M a r i b o r , dne 1. marca 1928. 

207. Konzumna zadruga v Gornjem gradu, registro
vana zadruga z o. z.: 

Po sklepu občnih zborov z dne 25. septembra 
1927. in z dne 9. oktobra 1927. se je zadruga raz-
dražila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji; Ivan Pečnik, Martin Krajne, Anton 
Kolenc, Ivan Krajne, Alojzij Sebonik, Franc Pusto-
slemšek in Jože Ceplak — vsi člani načelništva. 

Besedilo likvidacijsko firme: Konzumna zadruga 
v Gornjem gradu, r. z. z o. z. v likvidaciji. 

Likvidacijsko firmo, podpisujeta skupno načelnik 
ali njegov namestnik in en član načelništva. 

C e l j e , dne 15. februarja 1928. 

208. Hranilnica in posojilnica v Leskovcu pri Kr
škem, reg. zadr. z neom. z.: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Franc 
Pire, Martin Avguštin in Franc Stare; vpisali pa so 
se novi člani načelništva Franc Dime, posestnik v 
Senušah š t 3, Jože Vrščaj, posestnik y Leskovcu 
št. 120, in Franc Menic, posestnik v Malem Podlogu 
št. 3. 

Drugi stavek § 33. zadružnih pravil se je črtal 
in nadomestil z besedilom: «Ako bi tega ne bilo, se 
vrši na istem prostoru in z istim dnevnim redom 
čez pol ure drug občni zbor, kateri sine brezpogojno 
sklepati.» 

N o v o m e s t o , dne 3. marca 1928. 

209. Društvo komisijonarjev v Ljubljani, registro
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva so izstopili Franc Bregar, Alojzij 
Tomažič in Jože Kalčič; v načelništvo pa so bili na 
novo izvoljeni Martin Juntes v Ljubljani, Sv. Petra 
nasip št. 35 (načelnik), Ivan Kajzer v Ljubljani, 
Hranihiiška cesta št. 6 (podnačelnik), in Matija Bru-
dar v Mostah št. 38. 

L j u b l j a n a , dne 13. marca 1928. 

210. Gospodarska zadruga poštnih nameščencev v 
Ljubljani, registrovana zadruga z omejeno za
vezo: 

Na občnem zboru z dne 11. februarja 1928. so 
se izpremenila zadružna pravila v členih 3., 8., 12., 
26., 28. in 40. 

Vsak zadružnik jamči za. obveznosti zadruge s 
svojimi deleži in poleg, tega že z njih trikratnim zne
skom. 

Zakonito podpisuje načelništvo za zadrugo tako, 
da postavljata pod zadružno besedilo, ki ga lahko 
kdorkoli napiše ali odtisne, po dva člana načelništva 
aH en član načelništva in en pooblaščen uslužbenec 
svoja podpisa. 

Načelništvo sme podeliti posameznim uslužben
cem pravico sopodpisovanja za zadrugo v onem ob
segu, ki ga določi načelništvo. 

Iz načelništva so izstopili Josip Potokar, Ivan 
June, Matko Klavora in Avgust Cerne; v načelništvo 
pa so na' novo vstopili Dragotin Čeh, poštni tajnik 
v Ljubljani, Resljeva cesta št. 9, Martin Ban, poštni 
zvaničnik v Ljubljani, Karlovška cesta št. 24, France 
Ferjančič, računski uradnik v Zeleni jami št. 156, 
in Ciril Lilek, poštni uradnik v Ljubljani, Kamniška 
cesta št. 20. 

L j u b l j a n a , dne 14. marca 1928. 

211. Tvornica učil in šolskih potrebščin v Ljubljani, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 14. decembra 
1927. se je zadruga razdružDa ter je prešla v likvi
dacijo. 

Likvidatorica: Učiteljska ' tiskarna v Ljubljani, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
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Besedilo likvidacijske firme kakor doslej, samo z 
dostavkom «v likvidaciji». 

Podpis firme: Likvidacijsko firmo podpisujejo 
funkcionarji, ki imajo pravico, podpisovati za likvi-
datorico. 

L j u b l j a n a , dne 7. marca 1928. 

212. Savez agrarnih zajednic v Mariboru, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Josip 
Grobelšek, Alojzij Kolar, Franjo Malej, Ivan Pod
goršek in Ivan Komar; vpisali pa so se novoizvoljeni 
člani načelništva Ivan Zver v Gabrju, Josip Jelen v 
Petešovcih, Ivan Semen v Centibi, Simon Brunčič na 
Bregu pri Ptuju in Matija Balažič v Zamostju. 

Savezna pravila зо se izpremenila v §§ 17. in 26. 

M a r i b o r , dne 8. marca 1928. 

213. Agrarna zajednica v Petešovcih, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Josip 
Jelen, Gregor Čirič, Mihael Grebenjak in Anton Ba-
log; vpisali pa so se novoizvoljeni člani načelništva 
Franc Pahor (predsednik), Jožef Vrečic (podpred
sednik), Karel Ferfolja in Ivan Poredoš — vsi po
sestniki1 v Petešovcih. 

M a r i b o r , dne 1. marca 1928. 

214. Hranilno in posojilno društvo v Ptuju, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Zadruga sloni odslej na pravilih, sprejetih na 
občnem zbora z dne 15. aprila 1927. 

Besedilo firme odslej: Posojilnica v Ptuju, regi-
strovana zadruga z neomejenim poroštvom. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen: 
a) dajati zadružnikom posojila; 
b) prejemati hranilne vloge na obresti; 
c) pridobivati denarna sredstva s svojim zadružnim 

kreditom; 
č) obrestonosno nalagati svojo gotovino; 

d) sprejemati volila in druge radevoljne prispevke. 
Načelništvo sestoji iz načelnika, njegovega na

mestnika in petih članov načelništva. 
Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo, ki 

podpisuje v imenu zadruge tako, da postavljata po 
dva člana načelništva pod njeno napisano ali s pečat
nikom odtisnjeno besedilo svoja podpisa. 

Oznanila se izvršujejo z nabitkom v zadružni 
pisarni. 

M a r i b o r , dne 15.marca 1928. 

215. Zadružna elektrarna v Razvanju pri Mariboru, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 30. decembra 
1927. s© je zadruga razdružila ter je prešla v likvi
dacijo. 

Likvidator: Mihael Kac, posestnik v Razvanju, 
dosedanji načelnik zadruge. 

Besedilo likvidacijske firme: Zadružna elektrarna 
v Razvanju pri Mariboru, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidator podpisuje likvidacijsko 
firmo samostojno. 

M a r i b o r , dne 1. marca 1928. 

216. Hranilnica in posojilnica za dobrunjsko občino, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo v 
Sos trem: 

Iz načelništva je izstopu Jože Svetek; v načel-
ništvo pa je vstopil Jože Keber, posestnik v Zaga-
dišču š t 9. 

L j u b l j a n a , dne 13. marca 1928. 

217. Hranilnica in posojilnica v Stari cerkvi pri 
Kočevju, reg. zadr. z neom. zav.: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva Miha 
Herman, in Ivan Schober; vpisala pa sta se nova člana 
načelništva Josip Kreiner, učitelj v Stari cerkvi št. 9, 
in Franc Perz, posestnik v Koncu št. 8. 

N o v o m e s t o , dne 29. februarja 1928. 

218. Pašna zadruga pri Sv. Ambroža nad Cerkljami 
pri Kranju, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo: 

Na občnem zboru z dne 12. februarja 1928. so 
bDa sprejeta nova zadružna pravila. 

Zadruga ima namen, pospeševati povzdigo živino
reje članov; zato: 

1.) preskrbuje z nakupom ali zakupom skupne 
pašnike za živino članov; 

2.) skrbi za izboljševanje teh skupnih pašnikov e 
tem, da odstranjuje grmovje, groblje, navraća pitno 
vodo in voido za namakanje, napravi ja planinske 

hleve, gnoji paznike ter jih obdeluje po strokovnih 
navodilih; 

3.) preskrbuje članom močna krmila, umetna gno
jila in živinorejsko orodje; 

4.) prireja za člane živinorejska zborovanja, pre
davanja in razstave. 

Zadružni delež znaša 1000 Din. 
Javni razglasi se izvršujejo z enkratnim oklicem 

pred cerkvama v Cerkljah hi na Senturški gori. Po 
potrebi se obveščajo člani z dopisi. Načelništvo raz
glaša svoje sklepe z razglasi na zadružni deski. 

Naičelnižtvo sestoji iz načelnika, podnačelnika 
in Se nadaljnjih štirih odbornikov. 

Načelništvo zastopa zadrugo in podpisuje zanjo 
tako, da postavljata pod zadružno firmo po dva 
člana načelništva svoji imeni. 

Drugače pa se pravila niso izpremenila. 
Iz načelništva so izstopili Janez Kern, Matija 

Močnik in Peter Škrjanc; v načelništvo pa so bili na 
novo izvoljeni Josip Lapajne, posestnik in šolski 
upravitelj v Cerkljah, Janez Železnikar, posestnik 
v Stiski vasi št. 4, Simon Rebernik, posestnik na 
Ravnem št. 10, in Franc Novak, posestnik v Apnu 
š.t. 3. 

L j u b l j a n a , dne 14. marca 1928. 

219. Ljudska hranilnica in posojilnica pri Sv. Mi
klavžu pri Ormožu, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva. Vin-
cenc Zadravec in Peter Mlinaric; vpisala.pa sta se 
novoizvoljena člana načelništva Jakob Ozmec, po
sestnik na Vinskem vrhu št. 4, in Alojzij Lah. po
sestnik pri Sv. Miklavžu št. 28. 

M a r i b o r , dne 22. marca 1928. 

220. Kmetska hranilnica in posojilnica v št. Jurju 
ob j . ž., registrovana zadruga z neomejeno za
vezo: 

Izbrisala sta se člana načelništva Miha Bohorč 
in Franc Klanjšek; vpisala pa sta se člana načelni
štva Emil Schescherko, posestnik in načelnik Zadruge 
za izvoz jajc v Št. Juriju ob južni železnici, in Hra-
broslav Mastnak, lastnik in imetnik mlina v Šibe
niku pri Št. Juriju ob južni železnici. 

C e l j e , dne 22. februarja 1928. 

221. Posojilnica v Trbovljah, registrovana zadruga 
z neomejeno zavezo: 

Na občnem zboru z dne 10. marca 1927. se je skle
nila izprememba zadružnih pravil v §§ 3., c) in d) in 
zadnjem odstavku, 14, 16., 18., 33., točki 4.), 35. 
in 37. Dostavilo se je pravilom še XI. poglavje v 
§ 4 1 . 

C e l j e , dne 22. februarja 1928. 

222. Hranilnica in posojilnica v Tržiču, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Karel Ргтс; v načel
ništvo pa je vstopil Gregor Rožič, sodni oficial v p. 
v Tržiču. 

Že vpisani član načelništva Matija Škerbec je 
načelnik. 

L j u b l j a n a , dne 6. marca 1928. 

223. Kmetijsko društvo v Velikih Laščah, reg. zadr. 
z om. zav.: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva Ja
nez Tomšič in Anton Žužek; vpisala pa sta se nova 
člana načelništva Franc Petrič, posestnik v Velikih 
Laščah št, 43, in Ivan Tomšič ml., posestnik v örc-
botniku št. 5. 

N o v o m e s t o , dne 6. marca 1928. 

HT. I z b r i s a l e so se n a s t o p n e z a d r u g e : 
226. Električna zadruga na Jezici, r. z. z o. z.: 

Ker sploh ni začela delovati in ker ni imela 
članov. 

L j u b 1 j a n a, 6. marca 1928. 

227. Nabavljalna zadruga uslužbencev državnih že
leznic direkcije Ljubljana s sedežem v Mostah: 

Po pravnomočnem sklepu višjega deželnega so
dišča v Ljubljani z dne 10. februarja 1928., R I 
23/28—1. 

L j u b l j a n a , dne 13. marca 1928. 

228. Kmečka hranilnica in posojilnica v Turnišču^ 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo v 
likvidaciji : 

Ker je likvidacija končana. 
M a r i b o r , dno 22. marca 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 

102. 
Tarifna obvestila.* 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovlgno d'Istria) 

in republiko Avstrijo (10). 

Dopolnitve in izpremembe v železniški tarifi za pre
voz blaga itd. z dne 1. januarja 1928. 

Z veljavnostjo od dne 10. marca 1928. do pre
klica, odnosno do izvedbe v tarifi, naj se izvrše v 
tej tarifi te-le dopolnitve in izpremembe: 

Na 12. strani naj se postavi v oddelku A-II «zu , 
Artikel 15 (Verfügungsrecht des Absenders)» toč
ki c), v tretji vrsti za besedami: «auf Grund dieses 
Tarifes» vejica, za vejico pa naj se pristavi beeediiLo: 
«sofern dessen Anwendung nach den Tairifbestim-
mungen zulässig ist, sonst auf Grund der Binnen
gütertarife der beteiligten Eisenbahnen». 

Na 16. strani naj se dopolni v oddelku (B-a), prvi 
odstavek, drugi stavek, za besedama: «gerechnet 
werden» tako-le: «(ausgenommen die Frachtgebüh
ren in Anhangspost 9)». 

Na 44. strani naj so izpremenita v oddelku C v 
pripombi J) k točki 5a v drugem odstavku besedi: 
«drei Monate» v «sechs Monate». 

Na 61. strani naj se izpremeni v oddelku F pri 
postaji z nazivom: W i e n A s p a n g b a h n h o f 
številka prevoznega pota «5» v «3». 

Na 417. strani naj se dodado v izjemni tarifi 55-B 
za besedama: «geschlossenen Fässern» besede: «oder 
in geschlossenen Kisten». 

Na 447. strani naj se prečrta v oddelku L, po
ziciji 1., dodatka k br. 19. pri postaji z nazivom: 
K l a g e n f u r t H a u p t b a h n h o f znak «**)» s 
predmetno pripombo vred; razen tega naj se pre
črtajo vozninski stavki, ki veljajo za Trst (Trieste) 
in Reko (Fiume) ob prevozu z b r z i m i v 1 a k i, ter 
naj se izpremene tako-le: 

224. Posojilnica v Vojniku, registrovana zadruga z 
neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Anton Lipovšek; v na
čelništvo pa je vstopil Jurij Brezovšek, posestnik v 
Razgorcah. 

C e ,1 j e, dne 14. marca 1928. 

225. Kmečka hranilnica in posojilnica v žetalah, re
gistrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Josip Rodrič; v načel
ništvo pa je vstopil Janez Kolar, posestnik v Že
talah št. 63. ' 

Zaznamenovalo se je, da je bil izvoljen za načel
nika že vpisani član načelništva Anton Rezek. 

Izbrisal se je dosedanji tajnik in blagajnik Miro
slav Koželj; vpisal pa se je namesto njega Anton 
Topolovc, posestnik v Žetalah št. 39. 

C e l j e , dne 6. marca 1928. 

1 

' flJ «J 
J* <л 
ZI « 

ж l~ 

•z > 

19 

Von 
oder 
nach 

Trieste 

Fiume 

Nach 
oder 
von 

Klagen
furt 

Haupt
bahnhof 

Bei Beförderung 
mit Schnellzügen 

Frachtsatz in Groschen für 

die Sendung 

bis 40 kg 

14721) 

1598П) 

1166 

100 kg 

über 40 kg*) 

1826 t) 

1735+t) 
2050 

5t 

— 

— 

10t 

— 

— 

Pripomba pod črto se mora glasiti: 
«*) Bei Wegleitunig über Tarvisio; 
**) bei Wegbeitungj über Rosenbach-Jesenice-

Piedkolle.» 
V istem oddelku naj se popravi na straneh od 

455. do 458. v poziciji 9. dodatka v nadpisu tabele^ 
beseda: «Frachtsätze» v besedo: «Frachtgebühren». ' 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 29. februarja 1928.; G. D. br. 14.357/28. 

* Priobčena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca», in sicer prvi dve v 
št. 57/XVI z dne 12. marca 1928., drugi dve pa y 
št. 58AVn z dne 13. marca 1928. 

;*к 
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Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko češkoslovaško (13). 

Dopolnitev železniške tarife za prevoz blaga 
z dne 1. septembra 1927. 

Z veljavnostjo od dne 1. marca 1928. do preklica, 
odnosno do izvedbe v tarifi, naj se vpiše v daljinarju, 
tabeli Л, na 226. strani tarife po abecednem redu 
postaja Hefmanovâ Huf z naslednjimi podatki. 

Hefmanovâ Huf 220* 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 29. februarja 1928.; G. D. br. 14.358/28. 

Dopolnitev lokalne tarife za prevoz blaga itd. 
z dne 1. oktobra 1926. 

Z veljavnostjo od dne 15. marca 1928. naj se 
uvrsti v izjemni tarifi br. 38. zgoraj omenjene tarife 
v seznamek postaj, od katerih velja ugodnost, po
staja Ljubljana, gorenjski kolodvor. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 25. februarja 1928.; G. D. br. 12.934/28. 

• * 

Blagovni promet med t r s t o m (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko Avstrijo (9). 

Železniška tarifa za prevoz blaga 
z dne 1. januarja 1928. 

(Uvedba tarifnega popusta za izvestno blago.) 

Z veljavnostjo od dne 20. februarja 1928. do pre
klica, najdlje pa do dne 31. decembra 1928., se raču-
nijo za prevoz spodaj navedenega blaga ti-le voz-
ninski stavki v g r o š i h z a 1 0 0 k g : 

B o m b a ž , s i r o v i , a m e r i k a n s k e g a i n 
v z h o d n o i n cl i j s k e g a i z v o r a . 

Do 
Trsta 

prek 

Felixdorf 
Gmünd • . 
GötzSndorf 
Grammat Neusledl 
Kleinmünchen 
Leobersdorf 
Neunkirchen Südbahnhof . . . . 
Ober Eggendorf 
Pottendorf-Landegg 
Potlenstein a. d. Triesting . . . . 
St. Polten B u n d e s b a h n h o f . . . . 
Schwadorf a. d. Fischa 
Tattendorf 
Trumau 
Wiener Neustadt Hauptbahnhof . 
Wien Südbahn Favoritenplatz . \ 
Wien Südbahn Matzleinsdorf . / 
Wöllersdorf 

Od 
(Trieste) Reke 
o morja prek 

l û t 
512 
644 
490 
486 
370 
506 
540 
521 
508 
523 
532 
484 
512 
507 
523 

403 

521 

(Fiume) 
o morja 

512 
677 
490 
486 
389 
506 
540 
521 
508 
523 
558 
484 
512 
507 
523 

403 

521 

H. 

B l a g o v s a k e v r s t e . 

Do 

Od 
Trsta (Trieste) Reke (Fiume) 

preko morja preko morja 
10 t 

Krems a. d. Donau 693 727 
Linz Frachtenbahnhof 538 566 
Penzing 693 693 
Wels 645 678 
Wien Hauptzollamt 748 748 
Wien Nördwcstbahnhof 770 770 
Wien Tt. Marx 766 766 
Wien Südbahn Favoritenplatz . \ C Q , R Q 4 
Wien Südbahn Matzleinsdorf . / b 9 d D i w . 
Wien Westbahnhof 693 693 

Ш . 

A. K o ž e i z j e m n e t a r i f e 1 2 - A . 
B. K o ž e i z j e m n e t a r i f e 1 2 - B . 

Od 
Trsta (Trieste) Reke (Fiume) 

preko morja preko morja 
10 t 

Do 

Atzgersdorf-Mauer . . . 
Ebenfurth 
Stadlau 
Wien Südbahn Favoriten

platz 
Wien Südbahn Matzleins

dorf 

5t 
612 
670 
584 

507 

10t 
552 
603 
527 

458 

B 
5t 

612 
670 
584 

507 

10t 
552 
603 
527 

458 

5t 
612 
670 
584 

507 

10t 
552 
603 
527 

458 

B 
5t 

612 
670 
584 

507 

10t 
552 
603 
527 

458 

* Število kilometrov je tukaj priobčeno po po
pravku v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hr
vata i Slovenaca» z dne 20. marca 1928., št. 64/XIX. 

IV. 

A. P r e j a i z j u t e . 
B. N a v a d n e t k a n i n e i z j u t e k a k o r t u d i 

n o v e v r e č e i z j u t e . 
Od 

Trsta (Trieste) Reke (Fiume) 
preko morja preko morja 

10 t 

Do 

Floridsdorf 
Wien Südbahn Favoriten

platz 
Wien Südbahn Matzleins

dorf 

5t 
655 

655 

10t 
586 

586 

B 
5t 

696 

696 

10t 
617 

617 

5t 
655 

655 

10t 
586 

586 

B 
5t 

696 

10t 
617 

696 617 

Do 

B a k e r , n a s t o p n i : 
b a k e r s i r o v i , r a f i n i r a n i , u l i t i b a k e r , 
e l e k t r o l i t n i b a k e r v p a l i c a h , b l o k i h , 

p o g a č a h , r o z e t a h. 
Od 

Trsta (Trieste) Reke (Fiume) 
preko morja preko morja 

10 t 
Amstetten 545 
Berndorf Fabrik j fi47 
Berndorf Fabrik Kruppwerke . / 
Enzersdorf bei Staatz 689 
Enzesfeld-Lindabrunn 638 
Floridsdorf 548 
Mannersdorf 636 
Ober Eggendorf 651 
Oed 671 
Penzing 495 
Traiskirchen Aspangbahnhof. . . 630 
Waldegg 666 
Weissenbach-Neuhaus 662 
Wien Südbahn Favoritenplatz . \ .Qc 
Wien Südbahn Matzleinsdorf . / * a o 

Weilersdorf 651 

573 
647 

689 
638 
548 
636 
651 
671 
495 
630 
666 
662 

495 

651 

VI. 

Do 

R u d n i n s k a o l j a z a m a z a n j e i n r u d n i n 
s k e t o l š č e z a m a z a n j e . 

Od 
Trsta (Trieste) Reke (Fiume) 

preko morja preko morja 
10 t 

Floridsdorf 493 493 
Hernals 503 503 
Simmering Bundesbahnhof . . . 523 523 
Wien Donaukaibahnhof 449 449 
Wien Nordbahnhof 482 482 
Wien Ostbahnhof 488 488 
Wien Praterkai 449 449 
Wien Südbahn Favoritenplatz . ) л л п ллг. 
Wien Südbahn Matzleinsdorf . / q w 4 W 

vn. 
R i ž , o l u š č e n , p a t u d i z m l e t ( m o k a i z 
r i ž a , z d r o b i z r i ž a ) i n o d p a d k i o d r i ž a 
v s a k e v i s t e ( l u š č i n e , m o k a z a ž i v i n o 

i n o t r o b i ) . 
Od 

Trsta (Trieste) Reke (Fiume) 
preko morja preko morja 

10 t 
Do 

Eggenburg 471 
Floridsdorf- 373 
Krems a. d. Donau 344 
Linz Frachtenbahnhof 278 
St. Polten Bundesbahnhof. . 
Wels 
Wien Freilager am Schüttel. 
Wien Südbahn Favoritenplatz 
Wien Südbahn Matzleinsdorf 

474 
366 
377 

344 

495 
373 
362 
292 
497 
384 
377 

344 

VTJI. 

O v č j a v o l n a . 
Od 

Do 
Trsta (Trieste) Reke (Fiume) 

preko morja preko morja 
101 

lOt 
673 
689 
574 
574 
709 
703 

5t 
792 
812 
684 
684 
832 
827 
684 
684 

lOt 
673 
689 
574 
574 
709 
703 
574 
574 

5t 
792 
812 
684 
684 
832 
827 
684 
684 

574 

574 

Fischamend 
Götzendorf 
Korneuburg 
Penzing 
Traiskirchen Aspangbahnhof . 
Vöslau-Oainfarn 
Wien Südbahn Favoritenplatz \ 
Wien Südbahn Matzleinsdorf / 
Wien Westbahnhof 

ГХ. 

S v i n j s k a m a s t ( s a l o , t u d i t o p l j e n o ) , 
s l a n i n a p r e s n a , p r e k a j e n a , n a s o l j e n a 

a l i p a p r i e i r a n a . 

Od 
Trsta (Trieste) Reke (Fiume) 

D o preko morja preko morja 
10 t 

Linz Frachtenbahnhof 515 541 
Wels 630 662 
Wien Freilager am S c h ü t t e l . . . 693 693 
Wien Südbahn Favoritenplatz . 1 6 4 5 g ^ 
Wien Südbahn Matzleinsdorf 

Ti vozninski stavki se uporabljajo s kartiranjem 
pri pošiljkah, ki se predado v prevoz kot sporovozno 
blago in za katere se mora plačati voznima najmanj 
za 10.000 kg po tovornem listu in vagonu. 

Tarifni popust pod L, Ш., IV., V., VI., V U , 
Vin . in ГХ. se n e sme uporabljati za prekartiravanje 
na namembnih postajah ali za lemljeno računanje 
voznine do teh postaj in od njih kakor tudi ne za 
ponovne predaje brez pretovoritve. 

Tarifni popust pod H. ne velja za tobak, tudi 
sirov v listu, in za izdeiLke. (fabrikate) iz tobaka 
kakor tudi ne za blago, navedeno v odseku Ђ-ß 
tarife. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beograda, 
dne 22. februarja 1928.; G. D. br. 12^63/28. 

Št. 600/F. 690 3—3 

Razglas o tretji ustni licitaciji za dobavo 
gramoza v območju gradbene sekcije v 

Kranju. 
Ker tudi druga javna ustna licitacija za dobavo 

gramoza ni uspela, razpisuje podpisana gradbena 
sekcija po odloku gradbene direkcije v Ljubljani z 
dne 23. marca 1928., št. 1996/Ш, javno ustno Meita-
cijo na torek dne 

1 0 . a p r i l a 1 9 2 8 . 
ob 9. uri v istem redu, kakršen je bil predpisan za 
prvo licitacijo (glej Uradni list 5 z dne 14. januarja 
1928.). 

K licitaciji morajo prinesti ponudniki potrdilo 
davčnega urada o plačanih davkih. P o odloku grad
bene direkcije z dne 12.marca 1928., št. 1812, k a v 
c i j e n i t r e b a p o l a g a t i , ker se bo pri odplači
lih na račun zaslužka odtegnila 10%na varščina, ki 
se izplača dobavitelju šele po uspeli kolavdaciji. 

Gradbena sekcija v Kranju, 
dne 25. marca 1928. 

Št. 2505/П. 662 2—2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 17 lesenih rolet za okna, 

spojenih z jeklenimi ploščicami. 
Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 1 3 e g a 

a p r i l a 1 9 2 8 . ob 11. uri. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju; 
dne 23. marca 1928. 

Š t . ' 1 9 2 ^ I . T24 2—2 

Razpis dobave. 
Ponovno se razpisuje dobava aparatov, stekle-

nine in kemikalij za kemijski laboratorij, in sicer 
na dan 1 3 . a p r i l a 1 9 2 8 . ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 30. marca 1928. 

St. 2748/П. 733 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava osi in ležajnih teles za na-

sedno napravo jaška. 
Ponudbe naj se vlože do dne 19 . a p r i l a l 9 z 8 . 

ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 31. marca 1928. 

Št. 9274/28. ref. X. 732 
Razglas. , 

Občinski svet ljubljanski je sklenil v javni seji 
dne 6. marca 1928.: Sklep bivšega vladnega komi
sarja z dne 24. maja 1927., po katerem so do dne 
31. decembra 1931. oproščene občinskih doklad vse 
nove zgradbe (nazidki, prizidki itd.), Id so se pričele 
graditi v letu 1927. aJi pozneje (glej Uradni liet 93 
z dne 6. septembra 1927.), se toliko razširja, da so 
proste občinskih doklad tudi vse one nove zgradbe 
(nazidki, prizidki itd.), ki so po zakonu proste držav
nega davka in za katere je bilo v letu 1927. izdano 
uporabno dovolilo, najsi so se pričele graditi že v 
letu 1926. 

Mestni magistrat v Ljubljani, 
dne 28. marca 1928. 

Magistratni direktor: dr. Zarnik s. r . 



33. 228 Letnik X. 

Br. 3587/10—1928. Razglas o dražbi občinskih lovov v ptujskem srezu. 718 
Občinski lovi ptujskega sreza se bodo oddajali za dobo od dne 1. junija 1928. do dne 30. junija 1934. na javni dražbi v zakup po naslednjem načrtu: 
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Občina, katere 
občinski lov 

pride na dražbo 

Herraanci 
Jastrebci 

Kog 
Obrez 

Središče 
Sv. Miklavž 

Šalovci 
Vitan 

Vodranci 

Bratonečice 
Brebrovnik 
Cvetkovci 
Frankovci 

Hardek 
Hum 

Lahonci 
Litmerk 

Mihalovci 
Ormož 

Pušenci 

Runeč 
Samušani 

Savci 
Sodinci 

Sv. Lenart 
pri Veliki 

Nedelji 
Sv. Tomaž 

Trgovič 
Veličane 
Vicarici 

Žerovinci 

Obseg 
lovišča 

v ha 

475 
182 
479 

1461 
1147 
731 
659 
480 
554 

723 
963 
778 
780 
466 
385 
402 
782 
485 
582 
293 
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594 
757 
500 
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1114 
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444 
514 
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Občina, katere 
občinski lov 

pride na dražbo 

Bišečki vrh 
Breg 

Brstje 
Bukovci 
Cirkovci 
Dolena 
Dolič 

Drstelja 

Formin 
Gajovci 
Jiršovci 
Jurovci 
Kicar 

Krčevina 
Lancova vas 

Maj šp erg 
Mala vas 
Mezgovci 
Moškanjci 
Muretinci 

Nova cerkev 
Pobrežje 

Podlehnlk 
Podvinci 

Prvenci 
Ptujska gora 

Rogoznica 
Slovenja vas 

Spuhlja 
Stonjci 

Sv. Janž 
na Dravskem 

polju 

Obseg 
lovišča 
v ha 

474 
1043 
356 
674 

3477 
1393 

137 
285 

315 
426 
455 
457 
250 
355 
440 
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255 
276 
542 
349 
544 
826 
418 
601 
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2094 
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1860 
468 
479 

1833 
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305 
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350 
105 
700 
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500 
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150 
420 
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7700 
1250 
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7200 j 
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Občina, katere 
občinski lov 

pride na dražbo 

Sv. Lovrenc 
na Dravskem 

polju 
Sv. Marjeta 
niže Ptuja 
Sv. Marko 
Sv. Trojica 
v Halozah 
Sv. Urban 

Šlkole 
Trnovec-Sela 

Trnovski vrh 
Vlntarovci 
Vurberk 
Zabovci 
Zagorci 
Zgornja 
Pristava 

Gradišča 
Gruškovec 

Slatina 
Sv. Barbara 
v Halozah 

Sv. Elizabeta 
Dravci 

Gruškovje 
Sedlašek 

Skorišnjak 
Sv. Andraž 
v Leskovcu 

Vareja 
Velika Varnica 

Veliki Okič 

Obseg 
lovišča 

v ha 

3096 

335 
926 

876 
523 

1192 
499 

278 
311 

1979 
486 
458 

730 

493 
663 
416 

822 
399 
508 

1438 
956 
274 

739 
927 
788 
790 

1 Iz
klicna 
cena 

v Din 

! j 
! 7300 
1 
j 620 

250 

280 
500 

2510 
1760 | 

80 
170 
200 

1360 
250 ! 

430 

365 
140 
460 

900 
80 

200 
300 
220 

60 
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400 

90 
160 

Kraj |Dan 

dražbe 

! . C 
12 xj 
!s ? 
IS S 

> ™"9 
o o& 
C 6 0 - , 

! a. c 
° š ! > « 

i t« 

1 

.̂  
3 

o 

o 

CS 

CO 

F 
CS 

Občina, katere 
občinski lov 

pride na dražbo 

Dragovič 
Ločič 

Polanci 
Polenšak 
Rucmanci 
Sakušak 

Slomi 
Sv. Andraž 

v Slovenskih 
goricah 

Sv. Lovrenc 
v Slovenskih 

goricah 

0 b s e 8 klicna 
lovišča k l l c n a 

„ u. ! cena 
v ha i , TV 

| v Din 512 ! 400 
418 ; 210 
767 : 185 
544 1 335 
839 i 680 
713 ; 250 
602 ! 760 

i 

1340 i 530 
i 
• 

1338 1 1300 
Kdor hoče dražbati, mora položiti 

pred začetkom dražbe izklicni ceni ena
ko vsoto kot varščino v gotovini, v hra
nilnih ali Raiffeisenskih položnih knjiži
cah ali v državnih in drugih vrednostnih 
papirjih, proglašenih zapupilarnovarne. 

Najvišji ponudnik mora plačati ta
koj po sklepn dražbe dražbene stroške, 
položiti varščino v višini enoletne za
kupnine, enoletno zakupnino in 20%no 
oblastno takso, poslednji dve v gotovini. 

Izrecno opozarjam, da se potrdi 
kot lovski zakupnik le oni zdražitelj, 
ki dokaže s člansko izkaznico, da je 
član Slovenskega lovskega društva. 

Ostali dražbeni pogoji se lahko 
vpogledajo pri podpisanem sreskem 
poglavarju med uradnimi urami. 

V P t u j u , dne 27. marca 1928. 

Razne objavu. 

Objava. 
Podpisana tiskarna ima v zalogi e e z n a m k e , 

v k a t e r e s e v p i s u j e v s a k m e a e c od-* 
t e g n j e n i d a v e k z a p o s l e n i h i n n a m e 
š č e n i h o s e b . Ti seznamki so potrebni vsakemu 
delodajalcu, ker jih predpisuje pravilmk za davek 
na dohodek od nesamostalnega dela in poklica 
(uslužbenaki davek). 

Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

Vabilo na izredni občni zbor delničarjev 
Hipotekarne banke 

jugoslovanskih hranilnic v Ljubljani, 
ki se bo vršil v sredo dne 18. a p r i l a 1 9 2 8. ob 

pol šestnajstih v posvetovalnici banke s tem 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo o stanju banke. 
2.) Sklepanje o eventualni likvidaciji banke. 
3.) Slučajnosti 737 

* * * 
Na občnem zboru ima vsakih pet delnic po en 

glas. 
Občnega zbora se smejo udeležiti le tisti delni

čarji, ki polože vsaj tri dni pred občnim zborom 
svoje delnice pri blagajni banke. 

V L j u b l j a n i , dne 31. marca 1928. 

Upravni svet 

5.) Odobritev bilance za leto 1927. in sklepanje 
o predlogu upravnega sveta glede čistega dobička. 

6.) Volitev 4 članov upravnega sveta. 
7.) Volitev 2 revizorjev in 2 namestnikov in do

ločitev njih nagrade. 737 
* * * . 

Po § 22. družbenih pravil imajo glasovalno pra
vico na občnem zboru le oni delničarji, ki polože 
najtesneje šest dni pred občnim zborom svoje del
nice, utemeljujočo njih glasovalno pravico, z ne-
zapadlimi kuponi vred pri Kreditnem aavodu za 
trgovino in industrijo v Ljubljani ali pa v pisarni 
Kolinsike tovarne hranil. , 

V L j u b l j a n i , dne 1. aprila 1928. 
Avgust Tosti s. r., predsednik. 

Sreski poglavar : dr. Vončina s. r. 

Poročilo nadzorstvenega odbora. 
Slavna glavna skupščina! 

Podpisani nadzorstveni odbor je nadziral poslo
vanje podjetja v. minulem poslovnem letu ter pre
gledal poslovne knjige. Predložena bilanca se ujema 
po pregledu iz vsemi pomožnimi knjigami in z glavno 
knjigo. Ker sano ugotovili, da ustreza zakonu in 
družbenim pravilom, predlagamo slavni glavni skup-
ščini, naj jo odobri. 

Istočasno se pridružujemo predlogu ravnateljstva 
o prenosu izgube na novi račun ter prosimo, naj se 
tako ravnateljstvu kakor tudi nam izvoli podeliti 
absolutory za poslovno leto 1927. 

V Z a g r e b u , dne 29. marca 1928. 
Nadzorstveni odbor. 

Vabilo na III. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Kol inska tovarna hranil, 
d.d. v Ljubljani, 

dne 2 6. a p r i 1 a 1 9 2 8. ob 16. uri v Ljubljani, Pre
šernova ulica St. 50Д, z naslednjim 

d n e v n i m r e d o m : 
1.) Predsednikov^ nagovor. 
2.) čitanje zapisnika o П. občnem zboru. 
3.) Letno poročilo o poslovnem letu 1927. in 

predložitev bilance z dne 31. decembra 1927. 
4.) Poročilo revizorjev in podelitev abeolutorija. 

Poziv na VI. redno glavno skupščino 
delničarjev 

Keramične industrije, 
d. d. v Zagreba, 

ki bo dne 2 1 . a p r i l a 1 92 8. ob pol eni v prosto
rih Prve hrvatske štedionice v Zagrebu s tem 

d n e v n i m r e d o m : 
1.) Poročilo ravnateljstva in predložitev zaključ

nih računov za leto 1927. 
2.) Poročilo nadzorstvenega odbora. 
3.) Podelitev razrešnice ravnateljstvu in nadzor

stvenemu odboru. 
4.) Volitev ravnateljstva. 745 
5.) Posebni predlogi. Ravnateljstvo. 

O p o m b a : Delničarji, ki hočejo prisostvovati 
glavni skupščini, morajo položiti po § 14. družbenih 
pravil svoje, deûnioe tri dni pred glavno skupščino 
pri Prvi hrvatski štedionici v Zagrebu ali pri njenih 
podružnicah. 

Bilanca z dne 31. decembra 1927. 
A k t i v a : gotovina Din 14.176-63, tvornične 

zgradbe in nepremičnine Din 1,694.101—, tvornični 
inventar Din 2,282.382-52, premogovnik Din 605.336 
92 p, zaloga materiala in sirovin Din 238.202-12, 
zaloga blaga Din 1,131.05745, dolžniki Din 1,955.174 
35-p, prenos izgube iz leta 1926. Din 481.114-93, iz
guba v letu 1927. Din 59.028-74, skupna izguba Din 
540.143-67, skupna aktiva Din 8,460.574-86. 

P a s i v a : Delniška glavnica Din 1,400.000-—, 
upniki Din 7,060.574-86, skupna pasiva 8,460574 Din 
8 6 P- Ravnateljstvo. 

739 Naznanilo. 
Delniška stavbinska družba «Union» v Ljubljani 

naznanja, da se je sklenilo na rednem občnem zboru 
z dne 29. marca 1928., izplačevati dividendo za leto 
1927. p o D i n 5 0 — n a d e l n i c o , izplačJjivo od 
rine 1. julija 1928. do dne 30. junija 1932., ko ne-
đvignjena dividenda1 zapade. 

Dividenda so izplačuje v pisarni grand-hotela 
«Uniona» v Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 1. 

Upravni svet. 

7 3 0 Poziv upnikom. 
« O p e k a r n a » , d. z o. z. v Janeževcih, je prešla 

po sklepu občnega zbora z dne 4. februarja 1928. v 
likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj priglase terjatve. 
Ferdinand Jamnik s. r., likvidator. 

711 3-2 Poziv upnikom. 
Upniki S p l o š n e g o s p o d a r s k e z a d r u g e 

n a K r k i p r i S t i č n i v l i k v i d a c i j i se po
zivljejo, naj po § 40. zadružnega zakona priglase 
morebitne terjatve. Likvidatorji. 

7 3 6 Objava. 
Izgubil sem raaturitetno izpričevalo državne gim

nazije v Mariboru iz leta 1926. na ime: Franc Fermé 
iz Brezja pri Šmarju-Jelšah. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Franc Fermé s. r-

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani 

»ft~X('>iA: .'.. 



Poštnina plačana v gotovim. 

34. V Ljubljani, dne 5. aprila 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V i e b i n a t 
Iz «Službenih Novln kraljevine Srba, Hrvata i Slo

venaca». 
103. Dopolnitev člena 28. uredbe o samostalni monopolni 

upravi. 
104. Pravilnik o opravljanju državnega strokovnega iz

pita za nadzornike konjušnic in upravnike žreb-
čarn. 

105. Pravilnik o delovnem času pri poštnih, telegrafskih 
in telefonskih uradih v kraljevini Srbov, Hrvatov 
in Slovencev. 

Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 
Razglasi vojaških oblastev. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 72 z dne 29. marca 15)28.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 17ega 

marca 1928.: Pomaknjeni so: iz 5. skupine I. kate
gorijo v 4. skupino I. kategorijo inženjer Fran E m -
m e r pri gradbeni sekciji v Kranju; iz 6. skupine 
I. kategorije v S. skupino 1. kategorije inženjer An
ton D o l e n c pri gradbeni sekciji v Murski Soboti; 
iz 7. skupino I. kategorije v 6. skupino I. kategorijo 
inženjer Josip Š t o l f a pri gradbeni direkciji v 
Ljubljani. 

Ukazi Njegovega Veličanstva kralja z dne Slega 
marca 1928.: Upokojeni so arhivski, uradniki v 
1, skupini III. kategorije: Fran J u r o a pri vencem 
županu v Mariboru (po členih 135. in 141., posled
njem odstavku uradniškega zakona), Leopold M l a 
k a r pri velikem županu v Ljubljani (po členih 133., 
točki 1.), 135. in 141., prvem in tretjem odstavku, 
točki 3., uradniškega zakona), Josip A n t o n č i č 
v Brežicah, Karel J i r a k v Krškem in Alojzij 
M a n i (po členu 141., prvem odstavku, uradniškega 
zakona); ravnatelja pomožnih uradov v 1. skupini 
III. kategorije: Anton Z o r k o pri velikem županu 
v Mariboru (po členu 141., poslednjem odstavku, 
uradniškega zakona), in Blaž Sik o k pri policijskem 
komisariatu v Mariboru (po členu 141., prvem 
odstavku uradniškega zakona); sreski tajnik v 
1.- skupini Ш. kategorije Ivan M a r k o pri sreslce i 
poglavarju v Celju (po členu 141., prvem odstavku 
uradniškega zakona). . 

Odloki, ministra pravde z dne 22. marca 1928.: 
Upokojeni so po členu 141., poslednjem odstavku, 
riradniškega zakona: višja pisarniška oficiala v 
3. skupini II. kategorije Fran Ž i g e r t pri okrajnem 
sodišču pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah in Ivan 
J e r š e pri okrajnem sodišču v Žužemberku; kanc-
list v 2. skupini Ш. kategorijo Josip K i a u t a pri 
okrajnem sodišču v Kranju. 

Objavo ministrstva za notranjo pošlo z dne 22ega 
marca 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev so sprejeti: 1.) dosedanji 
češkoslovaški državljan Martin G al i k, kovač y 
kurilnici državnih železnic.v Mariboru; 2:) dosedanji 
italijanski državljan Stanko S t a r e c , dijak na uni
verzi v Ljubljani; 3.) dosedanji ruski'državljan Gri-
gorij I. K a b a n o v, dnevnicar finančne kontrole 
na Rakeku. 

Številka 73 z dne 30. marca 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 23ega 

marca 1928.: Odlikovana sta: z redom sv. Save 
IV. vrste Ivah L e n a r t , nadžupnik v Smartnem pri 
Slovenjgradcu; z redom sv. Save V. vrste Adam 
L u t a r , pastor v Puclmcih. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 24cga 
marca 1928.: Postavljen je dr. Josip K a v č i č , na
čelnik v 3. skupini 1. kategorije 'pri ministrstvu 
pravde, za svetnika pri višjem deželnem sodišču v 
Ljubljani v isti skupini iste kategorije. 

' Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27. fe
bruarja 1928.: Upokojen je na prošnjo po posled

njem odstavku člena 141. uradniškega zakona Ru
dolf V i v o d, upravitelj v 2. skupini II. kategorije 
pri davčnem uradu v Brežicah. 

Odlok ministra za notranje posle z dne 18. fe
bruarja 1928.: Postavljen je \к> službeni potrebi za 
pomočnika komisarju, železniške policije v Sübotici 
v 3. skupini Ш. kategorije Ante A n i ć - I v i č i ć , 
pomočnik komisarju železniške in obmejne policije 
na Rakeku. 

Številka 74 z dne 31. marca 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 

11. marca 1928.: Pomaknjen jo iz 6. skupine I. kate
gorije v 5. skupino I. kategorije Fran V r h o v n i k , 
profesor na dTŽavni realki v Ljubljani. 

Odlok ministra za notranje, posle z dne 19. marca 
1928.: Pomaknjena sta h 4. skupine II. kategorije 
v 3. skupino II. kategorije Karel I. S u š a in J oso 
J. K a r a b a j i č, pomočnika komisarju železniške 
in. obmejne policije v Mariboru. 

Zapisnik o L. redni, seji narodne skupščine z dne 
21. marca 1928. 

Številka 75 z dne 2. apriJa 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja % dne 23ega 

marca 1928.: Postavljena sta po službeni potrebi: za 
šefa veterinarskega oddelka pri velikem županu po
dunavske oblasti v Smederevu v 3. skupini I. kate
gorije Alojzij P a u l i n , šef veterinarskega, oddelka 
ljubljanske oblasti v isti skupini iste kategorije,; za 
oblastnega veterinarskega referenta pri velikem žu
panu ljubljanske oblasti v Ljubljani v 4. skupini 
T. kategorijo Fran C o r n e , oblastni kmetijski refe
rent pri velikem županu ljubljanske oblasti v Ljub
ljani v isti skupini iiste kategorije. 

Ukaza Njegovega Veličanstva kralja z dno 21 ega 
marca 1928.: Sprejeta je ostavka, ki sta j,o podala 
na državno službo dr. Fran L o g a r , politični uprav
ni uradnik v 5. skupini I. kategorije, in Josip G o -
l a r , arhivski uradnik v L skupini HI. kategorije — 
oba pri velikem županu ljubljanske oblasti v Ljub
ljani. 

Odlok ministra za notranje posle z dne 20ega 
marca 1928.: Postavljeni so: za policijskega pristava 
v 3. skupini II. kategorije pri sreskem poglavarju 
v Ptuju Anton K n e z , policijski oficial v 4. skupini 
II. kategorije pri istem sreskem poglavarju; i& sre-
ska nadzornika policijskih agentov v 3. skupini 
II. kategorije pri policijskem komisariatu v Mari
bora Anton P a v 1 e t i č in Fran C a n j k o, revirna 
nadzornika policijskih agentov v 4. skupini II. kate
gorije pri istem policijskem komisariatu. 

Zapisnik o LI. redni seji narodne skupščine z dne 
22. marca 1928. 

Številka 76 z dne 3. aprila 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27ega 

marca 1928.: Postavljen je po službeni potrebi pri 
generalni direkciji državnih železnic v Beogradu y 
2. skupino, podskupino b), П. kategorije v ekspozi
turo kontrole dohodkov generalne direkcije držav
nih železnic v Mariboru Fran B e s e k, dosedanji 
uradnik v isti skupini iste kategorije in Šef skla
dišča na postaji na Zidanem mostu. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 27ega 
marca 1928.: Upokojeni so pri direkciji državnih 
železnic v Ljubljani: po poslednjem odstavku čle
na 127. zakona o državnem prometnem osebju: Ale
ksander H o w a n s k i , uradnik v 1. skupini, pod
skupini a), П. kategorije, in Alojzij W a l l i s , urad
nik v 1. skupini. III. kategorije; po prvem odstavku 
člena 127. zakona o državnem prometnem osebju:-
Karel O g o r e v c, uradnik v 1. skupini, podskupi
ni b), II. kategorije; Miha S k т 1 o v n i k, Jakob 
E n e i , Andrej B a j e c, Anton T o r n i n e , Ludovik 
K a s p a r , Josip M a r i o n , Josip E c k e r t , Karel 
P fa f f , Matija W e u t z , Anton V o g l e r , [Pran 
K a r n e r, Matevž Z a g o r e c, Ivan D o v g a n, 
Anton H ö r t, n e r in Peter Š a r c — vsi uradniki 
v 1. skupini Ш. kategorije. 

«"» 

Uredbe osrednje vlade. 

103. 
Dopolnitev člena 28. uredbe o samostalni 

monopolni upravi.* 
Ministrski.svet je sklenil v seji z dne 20. marca 

1928. pod P. M. S. br.. 269 na predlog ministra za 
finance po členu 10. zakona o konverziji državnih 
dolgov: 

Člen 28. uredbe o samostalni monopolni upravi 
se dopolnjuje z novim členom 28. a. ki se glasi: 

Člen 28. a. 
Osebju samostalne monopolne uprave pripadajo 

kot nagrada — tantiema največ 4 °/oo (štirje od-
tisočki) čistih ostvarjenil) dohodkov iz monopolov 
za tobak, sol, petrolej, vžigalice, cigaretni papir in 
saharin. 

Upravni odbor samostalne monopolne uprave do
loči s pravilnikom, ki ga odobri minister za finance, 
kdo izmed osebja uprave državnih monopolov ima 
pravico do tantieme in v koliki, višini. 

Izdatki, učinjeni za tantieme, se izknjižujejo v 
breme dohodkov od monopola. 

V B e o g r a d u , dne 20. marca 1928.; 
P. M. S. br. 269. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Velja Vukićević s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

104. 
Na podsj.avi člena 54. zakona o civilnih uradni

kih in ostalih državnih uslužbencih in člena 18. za
kona o ustroju državnih kobilarn predpisujem ta-le 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata I 
Slovenaca» z dne 28. marca 1928., št. 71/XXI. 
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34. 

P r a v i l n i k 
o opravljanja državnega strokovnega 
izpita za nadzornike konjušnic in 

upravnike žrebčarn.* 
Člen 1. 

Izpit za nadzornike konjušnic in upravnike žreb
čarn opravljajo kandidati z izobrazbo Ц. in III. urad
niške kategorije. 

Člen 2. 
Pravica do izpita se pridobi po (2) dveh letih 

začasne državne službe. 
Izpit se. mora opravljati najkesneje do konca 

tretjega ali četrtega leta začasne službe (če dovoli 
komisija za oceno uradnikov po členu 19. uradni
škega zakona, da sme ostati kandidat še teto dni 
začasen). 

Člen 3. 
Prošnje za opravljanje državnega strokovnega 

izpita morajo predložiti kandidati po svojih nad
rejenih starejšinah ministrstvu za poljedelstvo in 
vode. 

Starejšina odpremi prošnjo s svojim poročilom 
o uspehu, ki ga je pokazal kandidat v službi. 

Člen 4. 
Izpiti se opravljajo pred izpraševalno komisijo, 

ki ji določi člane 'kakor tudi kraj za opravljanje 
izpitov- z odlokom minister za poljedelstvo in vode. 

Izprašovalno komisijo sestavljajo predsednik in 
dva člana izpraševatelja. Predsednik komisije je po 
činu in službenih letih najstarejši član ter vodi izpit. 

Člani komisije morajo biti stolni uradniki I. in 
П. kategorije. 

Člen 5. 
Minister za poljedelstvo in vode odloči, ali_ je 

kandidat izpolnil vse pogoje za opravljanje izpita. 
' Po izdanem odloku odredi predsednik komisije 

dan izpita, o čemer obvesti po pristojni poti stalna 
člana komisije in kandidata. 

Člen 6. 
Ciancili komisije pristoji nagrada po (100) sto 

dinarjev od izpita. To vsoto položi vsak kandidat 
članom komisije, preden začne opravljati izpit. 

Člen 7. 
Ta strokovni državni izpit je praktičen izpit, s 

katerim mora kandidat dokazati, da pozna vse posle 
v kobilarni, odnosno v žrebčarni. 

Člen 8. 
Izpit za nadzornike konjušnic in upravnike žreb

čarn je samo usten ter obseza teoretični in prak
tični del, in sicer: 

1.) Znanje'o konjskih pasmah. 
2.) Zunanjost. 
3.) Razplod. 
4.) Negovanje in krmljenje konj. 
5.) Prva pomoč ob boleznih in nezgodah. 
6.) Trenaža. 
7.) Znanje o vprežni in jahaški opremi. 
8.) Podkov in podkavanje. 
9.) Jahanje z udeležbo lahkih jahačev in voženje. 

10.) Naše domače konjarstvo. 

Člen 9. 
Ce kandidat izpit opravi, mu izda ministrstvo za 

poljedelstvo in vode po poročilu izpraševalne komi
sije potrdilo o uspehu z oceno: «odličen» (odličan), 
«dober» (dobar) ali «da izpita ni opravil» (da ispit 
nije položio). 

Člen 10. 
Ce pokaže kandidat pri izpitu slab uspeh, ga 

sme opravljati samo še enkrat. Rok •za ponovno 
opravljanje določi ministrstvo za poljedelstvo in 
vode sporazumno z izpraševalno komisijo za vsak 
poedini primer. 

Člen 11. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z današnjim dnem. 
V B e o g r a d u , dne 28. februarja 1,928.; 

št. 6505/TV. 
Minister za poljedelstvo in vode: 

Sv. Stanković S.T. 
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105. 
Na podstavi člena 28. uredbe o organizaciji mini

strstva za pošto in telegraf in poštno-telegrafsko-
telefonske službe in člena 103. zakoria o civilnih 
uradnikih in ostalih državnih uslužbencih predpisu
jem, ta-le _ . . . . 

Pravilnik 
o delovnem času pri poštnih, telegrafskih 
in telefonskih uradih v kraljevini Srbov, 

Hrvatov in Slovencev.* 
Člen 1. 

Delovni čas za dovršavanje notranjih poslov pri 
poštnih, telegrafskih in telefonskih uradih ni ome
jen ne na dneve ne na ure, nego se odreja, ne glede 
na praznike, takrat in tako, kadar in kakor je treba, 
da se dokončajo vsi posli vsakega dne po pravilniku 
za poedine službeno grane. 

Kdaj in koliko naj se opravlja delo za dovrše
vanje teh notranjih poslov, določa za vsak poštni, 
telegrafski in telefonski urad po krajevnih, promet
nih, kartiralnih in drugih razmerah in po poštno-tele-
grafsko-telefonskih predpisih pristojna direkcija, pri 
čemer gleda na to, da se pravilno in pravočasno 
ostvari načelo v prvem odstavku tega člena. 

Člen 2. 
Za delo v prometu s strankami volja praviloma 

delovni čas 8 ur na dan za vse poštne pošiljke, 
telegrame in telefonske pogovore. Ta delovni čas s 
kratko označbo «L» je določen po krajevnih raz
merah od 8. do 12. in od 1'4. do 18. ure, odnosno od 
15. do 19. ure. Vplačevanje in izplačevanje poštnih 
nakaznic prestane kakor v poštno-čekovni in hranil-
niški službi koncem dnevnega dela pol ure pred kon
cem delovnega časa, da se sestavi zaključek. 

Pri poedinih poštnih, telegrafskih in telefonskih 
uradili se sme po potrebi delovni čas izjemoma po
daljšati za pisemsko pošiljke razen nakaznic, na
dalje za telegrame in telefonske pogovore ali za 
poedine izmed teh vrst službe s to-]« porazdelitvijo: 

1.) Neprestana služba podnevi in ponoči, ki se 
na kratko označuje z «N». 

2.) Dopolnočna služba od 7. do 24. ure s- kratko 
označbo «N/2». 

3.) Dnevna služba poleti od 7., pozimi od 8. 
do 21. ure s kratko označbo «S». 

Poletni čas se šteje od dne 1. aprila do dne 
30. septembra, zimski pa od dne 1. oktobra do dne 
31. marca. 

Pri pogodbenih poštnih, telegrafskih in telefon
skih uradih se sme omejiti za vse oblike poslovanja 
zaradi manjšega, prometa redna služba s strankami 
na 6, odnosno na 4 ali 3 ure na dan. 

Trajanje službe odreja minister za pošto in tele
graf; ure, v katerih se mora ta služba vršiti, pa 
določa direkcija v mejah pravilnika. 

Člen 3. 
Ob nedeljah in državnih praznikih opravljajo v 

prometu s strankami, vsi poštni, telegrafski in tele
fonski uradi samo pisemsko, telegrafsko in telefon
sko službo. Uradi, ki nimajo neprestane službe po
dnevi in ponoči po členu 2., točki 1.), opravljajo to 
službo samo od 9. do 11. ure. 

Člen 4. 
Ob praznikih poedinih veroizpovodanj (prvi in 

drugi dan božiča, sv. Sava, prvi in drugi veliko
nočni dan. Vsi sveti, Sv. Rešnje telo, prvi in drugi 
binkoštni dan, kurbanski bajram tri dni, ramazanski 
bajram tri dni, mevlud, pasha, roš-ašana dva dni in 
jom kipur) se omejuje služba v prometu s strankami 
po členu 3. na praznike onega veroizpovedanja, ki 
mu pripada večina prebivalstva na sedežu poštnega, 
telegrafskega in telefonskega urada. 

* «.Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 28. marca 1928.. št. 71 /XXI. 

Člen 5. 
Samo dopoldanski dol službe, ki jo odreja pra

viloma člen 2.. se opravlja v prometu s strankami 
v krajih, kjer ni odrejena neprestana služba iü kjer 
je večina prebivalstva pravoslavne vere, ob praz
nikih te vere, ki so ti-le: 

nova godina, bogojavljenje, sretenje, veliki pe
tak, velika subota, Đurđov dan, sveti Ilija, preobra-
ženje, Velika in Mala gospođa, sveti Dimitrije, sveti 
aranđel Mihajlo, sveti Nikola in tretji dan božiča, 
v krajih, kjer je večina prebivalstva katoliške vere, 
pa ob katoliških praznikih, ki so ti-le: novo leto, 
sveti Trije kralji, Marijino oznanjenje, velika sobota, 

Letnik X. 

vnebohod, sv. Peter in Pavel, Veliki in Mali Šmaren, 
Marijino spočetje in sveti dan. 

Ob ostalih praznikih kakor tudi ob- praznikih 
manjšine se opravlja povsod popolna služba, od
rejena po členu 2. 

Člen 6. 
V zvezi z omejitvijo službe po odredbah členov 3. 

do 5. mora skrbeti direkcija na podstavi mnenja sta-
rejšin poštnih, telegrafskih in telefonskih uradov, 
da se jemlje v poštev manjši posel zaradi prazno
vanja, da se ob praznikih z manjšim prometom po
vsod spaja in omejuje število oddelkov za. delo samo 
na toliko oddelkov, kolikor jih je glede na promet 
res treba, in da dela samo toliko uslužbencev, koli
kor jih je treba, da se posel dokonča. 

Za to omejeno službo se morajo odrejati v prvi 
vrsti oni uslužbenci, ki ne pripadajo veroizpovc-
danju, zaradi čigar praznika se služba omejuje, da 
pripadniki verokpovedanja, čigar praznik se slavi, 
po možnosti ne opravljajo službe na svoj praznik. 

Prav tako jo treba uslužbencem omogočiti, da 
ne opravljajo službe na dan svoje slave. 

Člen 7. 
Oni uslužbenci, ki morajo, ker ni uslužbencev 

druge vere, vkljub spajanju oddelkov ali ob verskih 
praznikih opravljati dolžnost v katerikoli grani ali 
vrsti poštno - telegrafske in telefonske službe ob 
praznikih iz člena 3. ali ob svojih verskih praznikih 
iz člena 4., na dan krstne slave in nad 4 ure ob 
svojih verskih praznikih iz člena 5., imajo pravico 
do doklade, predpisane za izredno službo s členom 2. 
pravilnika o posebnih dokladah («P. T. VesViik» 
br. 14. iz leta 1926.). 

Člen 8. 
Kdo naj opravlja izredno službo ob državnih praz

nikih in ob svojih verskih praznikih, odrejajo uprav
niki in starejšine poštnih, telegrafskih in telefonskih 
uradov: ki priobčijo koncem vsakega meseca s po
trebno obrazložitvijo direkciji seznamek uslužben
cev, ki, so morali biti odrejeni za izredno delo ob 
praznikih. 

V prvi vrsti se morajo odrejati za to izredno 
službo oni, ki izrazijo željo za to. . 

Direkcija se mora prepričati, ali je bilo število 
uslužbencev in ur, odrejenih za izredno službo z 
doklado, res potrebno; če ne najde spotike, odobri 
izplačilo doklade. Ce pa ugotovi, da se je odredil 
zoper ta pravilnik uslužbenec za izredno službo z 
doklado po nepotrebnem, zaveže upravnika, naj 
plača doklado uslužbencu, ki je bil nepravilno od
rejen za izredno službo z doklado. 

Člen 9. 
Delovni čas pri pogodbenih poštnih, telegrafskih 

in telefonskih uradih se odreja po tem pravilniku; 
vendar pa osebju teh uradov ne gre doklada za 
izredno službo. 

Člen 10. 
V vsakem poštnem, telegrafskem in telefonskem 

uradu mora biti v prostoru za stranke izobešen pre
gled o delovnem času, odrejenem po tem pravilniku, 
tako v prometu s strankami kakor tudi v notranji 
službi. Ta pregled mora obsezati delovni čas ob 
delavnikih in praznikih, pa tudi izpremembe v od
delkih, če jih jo kaj, ob praznikih in označbo časa, 
kdaj sn jemljejo pisma iz nabiralnika in se poštni 
sklepi odpremljajo in sprejemajo v poedinih smereh. 

Člen 11. 
Direkcijam se nalaga, naj ukrenejo za vse pod

rejene poštne, telegrafske in telefonske urade vse, 
česar je treba za točno izvrševanje tega pravilnika. 

Člen 12. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se ob

javi v «P. T. Vesniku». 
V B e o g r a d u ; dne 16. marca 1928.; 

št. 11.957/28. 
Minister za pošto in telegraf: 

VI. Kocić s. r. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 28. marca 1928., št. 71/XXÏ. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. II—257/2 ex 1928. 

Razglas. 
Generalna direkcija državnega računovodstva je 

naznanila z razpisom D. R. br. 39.659 z dne 26. marca 



34. 

1928., da. veljajo za vsa državna izplačila v tuji va
luti v mesecu aprilu 1928. nastopili obračunjevalni 
tečaji : 

1 napoleondor Din 218-90 
100 francoskih frankov . . . . » 223-70 

1 belg » 7-92 
100 drahem » 75-30 
100 italijanskih lir » 300-50 
100 švicarskih frankov . . . . » 1094-70 
100 pezet » 956— 
100 nizozemskih goldinarjev . . » 2289*— 
100 članskih kron » 1524— 
J 00 švedskih kron » 1526— 
100 finskih mark » 143-50 

1 angleški funt » 277-45 
1 egiptovski funt » 284-50 
1 dolar » 56-85 

100 romunskih lejev » 3 5 — 
100 bolgarskih lovov » 4 1 — 

1 papirnata turška lira . . . » 28-50 
100 papirnatih turških piastrov . » 28-50 
100 češkoslovaških kron. . • . » 168-50 

1 avstrijski SUing » 8 — 
1 pengö » 9-94 
1 zlati zlot » 6-38 
1 zlata nemška marka. . . . » 13-60 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 2. aprila 1928. 

Za delegata: Sušeč s. r. 
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Razglasi vojaških oblastev* 
Natečaj za sprejem gojencev v brodarsko 

podčastniško šolo.* 
Na podstavi odločbe gospoda ministra za vojsko 

in mornamico Mor. br. 2747/A ad.' z dne 6. marca 
1928.'se sprejme dne 1. oktobra 1928. v brodarsko 
podčastniško šolo v Šibeniku za gojence do 180 mla-
•deničev iz civilnega prebivalstva in mornarjev iz 
stalnega kadra. 

A. Kandidat iz civilnega prebivalstva mora ustre
zati za sprejem v to šolo tem-le pogojem: 

1.). Biti mora državljan'kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev, kar dokaže % domovnico in občin
skim potrdilom. 

2.) Ne sme biti mlajši nego 17 in no starejši nego 
19 let (to ne velja za mornarje iz stalnega kadra), 
kar mora dokazati s krstnim listom ali pa s potrdi
lom dveh državljanov, overovljenim po policijskem 
(političnem) oblastvu. Za. podstavo izračunu kandi
datove starosti se jemlje celotno koledarsko leto, v 
katerem se kandidat zglasi za sprejem. 

3.) Dovršiti je moral najmanj štiri razrede osnov
ne (ljudske) šole, kar mora dokazati s šolskim izpri-
čevalom, ki navaja oceno iz posameznih predmetov. 

4.) Biti mora dobroga vedenja in nekaznovan, kar 
dokaže z občinskim ali policijskim (političnim) potr
dilom (nravstvenim izpričevalom). 

5.) Imeti mora očetovo (varuhovo) dovolilo, po
trjeno po cblastvu, v katerem sei izjavlja, da mu je 
dovoljeno, vstopiti v podčastniško šolo in služiti pri 
.mornarnici po odredbah člena 18. uredbe o ustroju 
brodarske podčastniške šole, t. j . po dovršeni bro
darski podčastniški šoli še 60 mesecev pri kadru 
morn ar nice. 

6.) Biti mora neoženjen, kar dokaže s potrdilom 
cerkvenega ali občinskega oblastva. 

7.) Predložiti mora izpričevalo aktivnega voja
škega zdravnika., da je: 
л) sposoben za službo v vojni mornarnici, skladno z 

odločbo Dj. 0. br. 19.239 z dne 19. maja 1924., 
z dostavkom, da se smatrajo tudi kandidati s hi
bami po členih 3., 4. in 5. za nesposobne; 

b) da vid na obeh očeh ni slabši nego %; če je vid 
na enem očesu e/J5, mora biti na drugem °/e; 

<;) da točno razločuje barve; 
č) da je njegovo slišalo zdravo, da sliši akoentuiiran 

šepet na vsako uho najmanj na razdaljo 6 m; 
d) da nima golše, da mu je prehod zraka neojviran, 

da so njegova pljuča popolnoma zdrava; kapaci
teta pljuč ne sme biti manjša nego 6 cm; 

e) da mu je srce brez napake in da so njegove žile 
zdrave; 

f) da ni slabokrven in da nima bezgavk; 
g) da mu je živčevje zdravo in da so mu refleksi 

normalni; 

* «Službene Novino kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 29. marca 1928., št; 72. 

h) da mu ne manjka več nego šest zob, toda spred
nje zobe mora imeti; da so mu trebušni organi 
vsi zdravi; 

i) da nima kile in da je njegovo spolovilo normal
no in zdravo; 

j) kandidat je sposoben z dovršenimi 17 leti, če 
ima najmanjši obseg prsi 73 cm; višino 154 cm 
in težo 45 kg; z 18 leti, če ima najmanjši obseg 
prsi 75 cm, višino 156 cm in težo 47 kg; z 19 leti, 
če ima najmanjši obseg prsi 76 cm, višino 158 cm 
in težo 49 kg. 
Svojeročno spisane prošnje za sprejem, v katerih 

izjavljajo kandidati, da pristajajo na. vse pogoje, 
predpisane s tem natečajem, se morajo poslati naj-
kesneje do dne 1. s e p t e m b r a 1 9 2 8. komandantu 
brodarske podčastniške šole v Šibeniku, Dalmacija. 
Prošnji morajo biti priložene zgoraj omenjene listine 
pod 1.) do 7.). Prošnje in listine morajo biti oprem
ljene s predpisanimi kolki. Prošnja mora biti pod--
pisana s čitno pisanim imenom in priimkom in s prvo 
črko očetovega imena; razen tega je treba navesti 
natančni naslov. 

Kandidati, ki se spoznajo pri ponovnem zdrav
niškem pregledu v brodarski podčastniški šoli za 
nesposobne, da bi služili pri mornarnici, se pošljejo 
domov. 

Da se ugotovi sposobnost kandidatov v teoretič
nem ozi.ru, morajo priti vsi pozvani kandidati pri 
komandi brodarske podčastniške šole k, sprejemnemu 
izpitu, da se izprašajo iz čitanja in pisanja v latinici 
ali cirilici in iz štirih osnovnih računov s celimi in 
decimalnimi števili in z ulomki. 

Po dovršenem šolanju v brodarski podčastniški 
šoli se uvrste absolventi brodarske podčastniške šole 
v posebne tečaje, kjer se izobrazijo po sposobnosti 
in pripravi za topničarje, torpediste, minerje, tele
grafiste, brodarje, signaliste itd.. 

Gojenci, ki se zaradi slabega, vedenja a;ld neza
dostnega učnega napredka odpuste iz šole, morajo 
prebiti pri mornarnici čas do popolnega službenega 
roka in dvakrat toliko časa., kolikor so ga prebili v 
šoli. Službeni rok pri mornarnici jo dve leti. 

Če bi služili absolventi brodarske podčastniške 
šole prii mornarnici tudi preko obveznih službenih 
let, bodo nadaljevali pri njej svojo strokovno iz
obrazbo in po sposobnosti lahko dosežejo ukazni čin. 

Kandidatu izda komandant onega vojaškega 
okrožja, v katerega območje spada kandidat, brez
plačen listek (objavo) za vožnjo z železnico ali par-
nikom od najbližjo postaje kandidatovega stanova-
lišča do Šibenika, in sicer po pravilniku га transpor
tiranje vojakov, členu 4.), točki 14.); in členu 48., in 
na podstavi pismenega potrdila komandanta brodar
ske podčastniške šole. 

Če se kandidat ne sprejme za gojenca, se mu 
izda brezplačen vozni listek (objava) za povratek na 
njegovo stanovališče. 

Vsi oni, ki so vložili prošnjo, morajo javiti do 
njene rešitve ali do poziva, odnosno po pozivu, ko
mandantu brodarske podčastniške šole vse osebne 
izpremembe kakor tudi kpremembo svojega naslova. 

Pouk- v brodarski podčastniški šoli vojne mor
ii arni ce traja dve leti. 

B. Mornarji stalnega kadra, mornarnice, ki hočejo 
vstopiti kot gojenci v brodarsko podčastniško šolo. 
se morajo prijaviti po redni poti komandantu edi-
nice ali naprave, kjer.služijo: dotični komandant pa 
pošlje njih prošnje komandantu brodarske podčast
niške šole skupno s potrebnimi listinami in s svojim 
mnenjem. 
Iz komande brodarske podčastniške šole v Šibeniku, 

dne 20. marca 1928. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
A I 279/27—10. 723 3—2 

Poklic neznanih dedičev. 
Julijana B a j t s, dninarica v Vrbju, je dna 9. no

vembra 1927. umrla, ne da bi bila zapustila sporo
čilo poslednje volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Za skrbnika zapuščini se postavlja Josip Videm-

šek. 
Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, mora to v 

e n e m l e t u od današnjega dne naznaniti sodišču 
ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po preteku tega 
roka se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dediči 
svoje pravice, le-tem, kolikor bi se pa to ne zgodilo, 
pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 20. marca 1928. 

Ne 188/28—3. 592 3—3 
Amortizacija. 

Na prošnjo, ki jo je vložila Frančiška K e n d -
j e r, zasebnica v Ljutomeru, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne hranilne knjižice, ki jo je 
prosilka baje izgubila: Hranilna knjižica Okrajne 
posojilnice v Ormožu št. 5788 z gotovino 33.732 Din 
82 p, glaseča se na ime: Frančiška Kendjer. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h o d današ
njega dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, 
dne 1. marca 1928. 

E 241/27—9. 597 
Dražbeni oklic 

Dne 1 2. a p r i 1 a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Rakek, vi. št. 164 in 817. 

Cenilna vrednost: 163.000 Din; najmanjši ponu-
dek: 110.000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek II., 
dne 3. marca 1928. 

E 41/28—5. 763 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. m a j a 1 9 2 8 . ob osmih bo pri podpisa

nem sodišču v sobi-št. 2 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga za katastralno občino Sv. Klemen, vi, 
št. 32, in zemljiška knjiga za. katastralno občino 
Križno goro, vi. št. 49. * 

Cenilna vrednost: 38.906 Din; najmanjši ponu-
dek: 30.051 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Škofji Loki, 
dne 17. marca 1928. 

P 28/28—1. 630 
Razglasitev preklica. 

S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 
24. januarja 1928., opr. št. L 12/27—4, je bil Jože 
G a z v o d a, posestnik v Št. Joštu št. 8, zaradi 
slaboumnosti popolnoma preklican. 

Za. skrbnika mu je postavljen Anton Gazvoda, 
posestnik v Gorenji Težki vodi št. 5. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek L, 
dne 29. februarja 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
Št. 46/7. 

Razglas. 
Seznamek izgubljenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljanu v času od dne 16. do 

dne 31. marca 1928.: 
1 zadnja evidenčna številka motornega kolesa 

št. 15-a-9; 3 bankovci po 100 Din in 9 bankovcev 
po 10 Din; kompletni evidenčni dokumenti avto
mobila SI 653; 1 briljant za uhan, vdelan v srebro; 
1 nikljeva moška ura «Omega» z enim okrovom; 
5 bankovcev po 10 Din; 1 pes bernaTdinec; 1 torbica 
za akte z raznimi spisi; 1 ovratna zlata verižica z 
obeskom in štirimi modrimi kameni; 1 siva usnjena 
ročna torbica, v njej 2 robca in 7 bankovcev po 10 Din; 
1 rjava usnjena Jistnica, v njej 1 železniška legitima
cija in 8 do 9 bankovcev po 10 Din; 1 rjava denar
nica z 1 bankovcem za 100 Din in 8 bankovci po 
10 Din; 1 rjava usnjena ročna torbica^ v njej dve 
denarnici, 1 notes in 4 bankovci po 10 Dim; 1 moški 
dežnik; 1, zlata zapestnica z varnostno verižico; trije 
bankovci po 1000 Din; 1 nikljeva ura; 1 črna usnje
na denarnica, v njej 7 bankovcev po 10 Din, 1 na
prsna igla in 1 listek PoJIakove tvornice o popravi 
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čevljev; 1 zlat uhan z dvema, briljantoina; 1 ženski 
temnorjav dežnik s svetlo kljuko; 1 rjava usnjena 
denarnica, v njej 1 bankovec za 100 Din in 8 ban
kovcev po 10 Din. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljanu v času od dne 16. do 

dne 31. marca 1928.: 
1 bankovec za 100 Din; 1 .črna usnjena ženska 

ročna torbica s ključi in glavnikom; 1 moško kolo; 
2 bankovca po 10 Din; 1 moški šal; 1 ščipalnik; ena 
srebrna ženska ura na črnem traku; 1 zlata ženska 
ura v usnjeni zapestnici. — V železniških vozovih 
so se našli ti-le predmeti: 8 moških dežnikov, 2 žen
ska dežnika, 4 palice, 2 šala, 1 škaf, 1 zavitek uma
zanega perila in nekaj delov stola, 1 par rokavic, dve 
vojaški skodelici, 1 zavitek perila, 1 torbica za sptee, 
1 moški klobuk, 1 denarnica, 1 par galoš, 1 zavitek 
bičev, 1 par nočnih čevljev, 1 pila, 1 poveizek klju
čev in 1 nahrbtnik. 

Policijska direkcija v Ljubljani. 
dne 2. aprila 1928. 

Razglas o virementskem prometu z ma
džarsko poštno hranilnico v BudimpeSti.* 

Z dnem 1. aprila 1928. uvede poštna hranilnica 
virementski promet s kr. madžarsko poštno hranil
nico v Budimpešti. 

Za viremente pobira 1 %, a najmanj 2-50 Din; 
za virementske odobritve iz Madžarske pa pobira 
manipulacijsko pristojbino 0-50 Din, ne: glede na 
znesek. 

Lastniki čekovnih računov odrejajo viremente z 
navadnimi izplačilnimi nalogi 110 S. 
Iz generalne direkcije poštne hranilnice v Beogradu, 

dne 29. marca 1928.;-št. 1589. 

Št. 2748/11. ^ 733 2—2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava osi in ležajnih teles za na-

sedno napravo jaška. 
Ponudbe naj se vlože do dne 19. a p r i l a 1 9 ^ 8 . 

ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 31. marca 1928. 

Št. 2832/11, 2833/11 in 2839/П. 751 2—1 

Razpis dobav. 

Razpisuje se dobava: 
a) 10.000 kg jamskih tračnic; 
b) 350 q portlandskega cementa; 
c) 140 m3 jamskega lesa. 

Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najtesneje do dne 1 7 e g a 

a p r i l a 1 9 2 8 . ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 3. aprila 1928. 

Razne objave. 
Vabilo na redni občni zbor, 

ki ga bo imela 

Produktivna zadruga 
ljubljanskih mizarjev, 
r. z. z o. z. na Glincah-Vicu, 

v nedeljo dne 2 2. a p r i l a 19 28. ob devetih v 
zadružni delavnici na Glincah-Viču. 

D n e v n i r e d : 
1.) Čitanje "zapisnika o zadnjem občnem zboru. 
2.) Poroclo o računih in predložitev bilanc« za1 

leto 1927. 
3.) Poročilo" nadzorništva. 
4.) Volitev načelništva in nadaorništva. 
5.) Izprememba pravil. 746 
6.) Predlogi in nasveti. 

Načelništvo. Nadzorništvo. 

Po § 14. družbenih pravil se sklicuje 

redni občni zbor 
delniike družbe Narodne tiskarne 

v Ljubljani 
na dan 1 9. a p r i 1 a 1 92 8. ob 11. uri v uredniške 
prostore v Ljubljani, Knafljeva ulica št. 5. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega odbora o poslovnem letu 

1927. in predložitev bilance z dne 31. decembra 
1927. 

2.) Predlogi upravnega odbora o porabi čistega 
dobička leta 1927. 

3.) Volitev pregled ovalnega odbora. 
4.) Slučajnosti. 744 

O p o m b a . § 16. družbenih pravil: 
Kdor hoče na občnem zboru glasovati, mora po

ložiti svojo delnico s kuponi in, čo se glasi na imet
nika, tudi s talonom vsaj pet dni pred občnim zbo
rom v družbeno blagajnico. 

Upravni odbor Narodne tiskarne. 

749 Razglas. 
Sedemindvajseto žrebanje 4У2%'пш zastavnih 

listov in 4%%irih komunalnih zadolžnic Kranjske 
deželne banke se bo vršilo dne 1 6. д p r i 1 a 1 9 2 8. 
Izžrebalo se bo nominale, 212,600 K 4y2%m'h za
stavnih iistov in nominale 258.600 K 4%.%nih ko
munalnih zadolžnic. 

V L j u b l j a n i , dne 3. aprila 1928. 

Hipotekama banka 
jugoslovanskih" hranilnic v Ljubljani 

(prej Kranjska! deželna banka). 

654 3-3 Likvidacija zadruge. 
K o n z u m n a z a d r u g a v G o r n j e m g r a 

du, r. z. z o. z., se je po sklepu občnih zborov z 
dne 25. septembra 1927. in 9. oktobra 1927. raz-
družila ter je prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj prijavijo terjatve likvi
dacijskemu odboru. 

V G o r n j e m g r a d u , dne 20. marca 1928. 
Za l i k v i d a c i j s k i o d b o r : 

Ivan Krajne s. r. in Ivan Pečnik s. r. 

695 3-2 Poziv upnikom. 
Upniki T v o r n i c e u č H in š o l s k i h p o 

t r e b š č i n v L j u b l j a n i , r. z. z o. z. v likvida
ciji, se po § 40. zadružnega zakona pozivljejo. naj 
priglase morebitne terjatve. L i k v i d a t o r j i . 

7 2 9 Poziv upnikom. 
«II zu», d., z o. z. v Ptuju, je prešla po sklepu 

občnega zbora z dne 23. februarja 1928. v likvida
cijo. 

Upniki se pozivljejo. naj priglase terjatve. 
Marija Zupančič s. r., likvidatorica. 

Elektrarna Škof j a Loka in okolica, 
d. d. v Škofji Loki. 

Bilanca 
Aktiva. 

l.)Centrala.. 
2.) Stroji 
3.) Omrežje.. 
4.) Transfor

matorji . . . 
5.) Elektro-

š tevci . . . . 
6.) Orodje . . . 
7.) Pisarniška 

oprava . . . 
8.) Zaloga : 

blaga . . . . 
olja 
maže . . . . 

9.) Predplača-
ni davki. . 

10.) Dolžniki., 
lil.) Blagajna . 

1 

z dne 31 . decembra 1927. 

Din |p j 

458.392 
536.479 
230.681 

169.231 
. 
91.860 

8.042 

5.363 

3.341 
4.000 
1.000 

6.396 
207.861 

17.531 
1,740.181 

44j 
80 
34! 

1 
42j 

2« 
06, 

18 

21 
— 
— 

50 
75 
12 
11 

1.) Delniška 
glavnica... 

2.) Rezervni 

3.) Upniki 
4.) Nedvignje-

i na divlden-

5.) Prenos do
bička iz let 
1926. in 
1925 

6.) Čisti do-

~4 
\ 

Pasiva. 

Din 

1,250.000 
, 

86.756 
384.176 

18 

7.825 

11.403 
, 

1,740.181 

P 

— 

84 
45 

— 

yyi 
83 

11 

Izgnba. Ratom izgube in dobička. D ob«ek. 

711 3-3 Poziv upnikom. 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 2. aprila 1928., St. 75. 

Upniki S p l o š n e g o s p o d a r s k e z a d r u g e 
n a K r k i p r i S t i č n i v l i k v i d a c i j i se po
zivljejo, naj po § 40. zadružnega zakona priglase 
morebitne terjatve. Likvidatorji. 

1.) Obratovalni 
s t rošk i . . . . 

2.) Obresti . . . 
3.) Davki . . . . 
4.) Upravni 

stroški . . . . 
5.) Odpisi 
6.) Čisti do

biček 

Din 

357.430 
87.114 
25.017 

24.938 
211.883 

11.403 
667.787 

P 

aal 
1.) Razni do

hodki 
aqh-ч 
_ 

— 
06 

83 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

02fT 

II Din 

. 667.787 

II 
|| 667.787 

P 

02 

02| 

S knjigami In prilogami primerjali in v redu našli : 
Za nadzorstveni svet: 

A. Kašman s. r. I. Košir s. r. R. Thaler s. r. 
* 

P r i p o m b a : Za leto 1927. se ne bo izplačevala 
nobena dividenda. 740 

Predeedništvo. 

743 

Aktiva. 

Zadružna banka v Ljubljani. 
Bilanca T dne 31. decembra 1927., 
odobrena na občnem zbora z dne 17. marca 1928. Paalva. 

1.) Blagajna 
2.) Valute In devize . 
3.) Menice . . . 
4.) Vrednostni papirji. 
5.) Dolžniki: 

a) banke . . . . 
b) ostali . . . . 

6.) Inventar . . . . 

Din 564.453-82 
. 16,083.048 61 

Din 
372.288 
118.550 
88.262 

266.710 

16,647.502 
89.736 

17,583.051124I 

1.) Delniška glavnica 
2.) Rezervni fond 
3.) Vloge: 

a) na knjižice . . Din 6,194.759-82 
b) na tekoči račun . 5,423.600-99 

4.) Reeskompt 
5.) Nedvignjena dividenda 
6.) Čisti dobiček • •/. 

Din 

5,000.000 
300.000 

11,618.360 81 
365.460 
15.402 

283.827 

17,583.051 24 

V breme. Račun izgube in dobička z dne 31. decembra 1927. V dobro. 

1.) Upravni stroški . . . 
2л) Plače in doklade . . 
3.) Obresti 
4.) Davki in pristojbine . 
5.) Odpisi 
6.) Čisti dobiček . . . . 

Din 

280.991 
489.571 
793.638 
227.024 
9.970 

283.827 

2,085.023 69 

1.) Prenos dobička iz leta 1926, 
2.) Obresti 
3.) Iznos bančnih poslov 

Po sklepu občnega zbora z dne 17. marca 1928. se izplačuje 6%na dividenda, t. j . 6 Din, na 
kupon Si 6, pricenši z dnem 1. aprila 1928., pri blagajni Zadružne banke v Ljubljani. 

Upravni svet. 

Odgovorni urednik: Anton Fnntek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiekarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani, 

;, Ì£:àJ.AàhAjk.f ...aiiiatólfcfc: £.е&£И~ IV 
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Poštnina plačana v gotovini. 

35. V Ljubljani, dne 12. aprila 1928. 
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Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

Vieblnas 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
Izpremembe v osebju. 
106. Sporazum o nabiranju in najemanju kmetijskih sezonskih delavcev 

z ozemelj kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev za Nemčijo. 
Uredba, s katero se izdajajo predpisi o priznanju pravne veljavnosti 
(konvalldacijl) in o veljavnosti zakonov (brakov), sklenjenih, ne da 
bi se bila pridržala bistvena forma poroke, na ozemlju, kjer velja 
zakonski člen XXXI. iz leta 1894. o zakonskem (bračnem) pravu. 
Izpremembe in dopolnitve zakona o brezobrestnih posojilih združ
bam naseljenih dobrovoljcev, poljedelcev in drugih interesentov 
agrarne reforme. 

107. 

108. 

109. Popravek k pojasnilu o uvoznem ocarinjanju motornih in ročnih 
škropilnic za škropljenje drevja. 

110. Popravek k pravilniku za davek na dohodek od nesamostalnega 
dela in poklica (uslužbenski davek). 

Razglasi velikih županov ljubljanske in mariborske oblasti. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 111. Odločba, s katero se 

uprava za gradnjo železnic izloča v posebno direkcijo kot direkcija 
za gradnjo železnic. — Razne objave. 

iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca"* 

Številka 77 z dne 4. aprila 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. apri

la 1928.: Postavljen je za ministra za pošto in tele
graf Bogoljub K u j u n d ž i č , - narodni poslanec in 
državni podtajnik na razpoloženju. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 2ôega 
marca 1928.: Upokojen je po členih 135., 136., 139. 
in 234. uradniškega zakona kakor tudi po členih 305. 
in 327. finančnega zakona za leto 1927./1928. z odo
britvijo ministrskega sveta dr. Janko H o č e v a r , 
pomc^nik ministra za socialno politiko v 2. skupini 
I. kategorije. 

Objava generalne direkcije davkov z dne 14ega 
marca 1928.: «Novosadski središnji katolički krug» 
v Novem Sadu je oproščen plačevanja takse iz tar. 
post. 1. taksne tarife za vse vloge in prošnjo, ki jih 
pošilja državnim oblastvom, razen v civilnih prav
dah. 

Številka 78 z dne 5. aprila. 1928.: 
• Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 28ega 

marca 1928.: Upokojen je po členih 135. in 234. 
uradniškega zakona v zvezi si členom 327. finančnega 
zakona za leto 1927./1928. Karel G e r g i 6, glavni 
revizor v 1. skupini П. kategorije pri carinarnici v 
Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 23ega 
marca 1928.: Upokojena sta po členu 234. uradni
škega zakona v zveei e členoma 305. in 327. finanč
nega zakona za leto 1927./1928.: Josip' Z a b a v 
n i k , strokovni referent za vinogradništvo maribor
ske oblasti v 5. skupini I. kategorije; Martin Z u 
p a n e , oblastni kmetijski tajnik mariborske oblasti 
v 1. skupini II. kategorije. 

Odlok ministra pravde z dne 29. marca 1928.: 
Postavljeni so: sodnik Avjgust H a b e r m u t h na 
Prevaljah za okrajnega sodnika pri okrožnem so
dišču v Mariboru; sodniki za območje deželnega so
dišča ljubljanskega Miloš S e n i c a, dr. Andrej D o -
1 i n a r in Leon Š t u k e 1 j za sodnike pri okrožnem 
sodišču v Mariboru, Karel P o t r a t o za sodnika 
na Vranskem, Stanko S c h w e i g e r za sodnika v 
Gornji Radgoni in sodnik Josip P f e i f e r za sod
nika na Prevadjah — vsi v dosedanjih skupinah in 
kategorijah. — Premeščen je sodnik Josip R u s od 
okrajnega sodišča vi Gornji Radgoni k okrajnemu 
sodišču v Višnji gori. 

Objave ministrstva za notranje posle: Iz državne 
zveze kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev sinejo 
izstopiti 1.) zaradi sprejema češkoslovaškega držav
ljanstva: Margareta K o p r i v n i k in Marija Ko'-
p r i v n i k , gospodinji v Moravskem Šumperku, ro
jeni ietotam in pristojni k Sv. Kungoti na Pohorju, 
srez Konjice: 2.) zaradi sprejema avstrijskega držav
ljanstva: Ivan K r a i n z, privatni uradnik vi Gradcu, 
rojen v Podvincih, srez Ptuj, in tja pristojen, skupno 
z žemo Leopoldino. 

Zapisnik o Lil. rodni seji narodne skupščine z 
dno 23. marca 1928. 

Številka 79 z dne 5. aprila 1928.: 
Objave ministrstva za notranje posle: Iz držav

ljanske zveze kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev smejo izstopiti zaradi sprejema avstrijskega 
državljanstva: 1.) Mihael R u p p e , umetniški slikar 
v Salzburgu, rojen v Ovčjaku in pristojen v Kopriv
nik, srez Kočevje, skupno z ženo Lujizo; 2.) Janez 
R o m , bančni uradnik na Dunaju, rojen v Kočevju 
in tja pristojen; 3.) Antonija P i p a n , kuharica na 
Dunaju, rojena v Novem mestu in pristojna v Šmi-
hel-Stcpičc, skupno z maloletne hčerko Margaret«. 

Zapisnika o-.Lffl. in LIV. redni seji narodne skup
ščine z dne 24. in 26. marca 1928. 

Številka 80 z dne 9. aprila 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 4. apri

la 1928.: Postavljen je za državnega podtajnika pri 
ministrstvu za finance Dušan P. L e t i c a , generalni 
direktor davkov, za posle eksekutivne in legielator-

i ne taksne in davčne službe, organizacije finančne 
službe, posle državnega katastra in1 katastrske služ
be, izenačevanje državnega knjigovodstva, posle 
državnega računovodstva in zastopanje v narodni 
skupščini v mejah, ki mu jih določi minister za fi
nance. 

Odlok ministra za notranje posle % dne 21. marca 
1928.: Premeščen je po službeni potrebi Henrik L o -
t r i č, sreski nadzornik državne varnostne straže v 
3. skupini П. kategorije, iz Maribora k policijskemu 
ravnateljstvu v Ljubljani v. isiti skupini iste kate
gorije. 

Odlok ministra za notranje posle z dne 20. febru
arja 1928.: Upokojen je po členih 135. in 141., po
slednjem odstavkui, uradniškega zalkona Anton 
Z l o b e c , policijski agent v 3. skupini Ш. katego
rije pri sreskem poglavarju v Celju. 

Odlok ministra za notranje posle z dne 24. febru
arja 1928.: Upokojen je po členih 135. in 141., prvem 
odstavku, uradniškega zakona Kristijan R o ž a j , 
arhivski uradnik v 2. skupini HI. kategorije pri sre
skem poglavarju v Kranju. 

Premeščen je kaznilniški paznik moške kaznil
nice v Mariboru Ivan M a k u c za jetniškega paznika 
k jetniščnici deželnega sodišča v Ljubljani. 

Višje državno pravdništvo v Ljubljani. 

Izpremembe v osebju, 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 

30. marca 1928., št. 20.225, je postavljen svetnik 
višjega deželnega sodišča v Ljubljani dr. Ivan V u k 
za svetnika pri i oddelku B. stola sedmorice! v Za
grebu. . 

Predsedništvo stola sedmorice, oddelka B. 

Upokojeni so z dnem 31. marca 1928. v moški 
kaznilnici v Mariboru višji kaiznilniški pazniki Franc 
G u l i Č, Josip F e r j a n č i č in Vasilij C v i j a n o -
v i č in kaznilniški paznik Karel S e v e r . 

Ostavko na državno službo so podali kaznilniški 
pazniki moške kaznilnice v Mariboru F.Trril L'e-
s k o v š e k, Ivan S t o p a r in Alojzij M i h e 1 i n. 

106. 
Centralni odbor za, posredovanje dela v Beo

gradu na eni strani in nemška delavska centrala v 
Berlinu na drugi strani sta sklenila nastopni 

Sporazum o nabiranju in najemanju 
kmetijskih sezonskih delavcev z oze
melj kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev za Nemčijo.* 

Ta sporazum se tiče edino sezonskega potovanja 
kmetijskih sezonskih delavcev iz kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev v Nemčijo. Izvzeti so delavci 
pod 14 leti. 

П. 

Za nabiranje, posredovanje in najemanje kmetij
skih delavcev po predhodnem členu sta pristojna: 

• za kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev: centralni 
' odbor za posredovanje dela v Beogradu s svojimi 
! organi, za Nemčijo: nemška delavska centrala v 
' Berlinu SW 11,' Hafenplatz 4. 

m. 
Nabirati morajo delavce centralni odbor za po

sredovanje dela in njegovi organi, t. j . javne bonze 
dela in njih podružnice; najemati pa se morajo e 
sodelovanjem nemške delavske centrale. 

Najemanje se vrši na podstavi delovne pogodbe 
za inozemske kmetijske sezonske delavce, M jo se
stavi strokovni odbor za kmetijstvo in gozdarstvo 
pri državnem zavodu za posredovanje dela in za
varovanje brezposelnih delavcev v Berlinu; ta po
godba je priložena temu sporazumu in smatrati jo je 
za njegov sestavni del. 

Vsako izpremembo te normalne delovne pogodbe 
mora nemška delavska centrala pravočasno priob
čiti centralnemu odboru za posredovanje dela v Beo
gradu. Tako izprememjena delovna pogodba postane 
za ta odbor obvezna šele, ko se odobri. 

rv. 
Druge delovne pogodbe s kmet^skimi eezdhskimi 

delavci iz kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
so po nemških zakonskih odredbah toliko brez moči, 
kolikor se razlikujejo na škodo delavcev od delovne 
pogodbe, omenjene v predhodnem oddelku. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 20. marca 1928., 
št. 64/ХГХ, v srbskem im' nemškem jeziku. 
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Na mesto sporazumov, ki so brez moči, stopajo 
po nemških zakonskih odredbah ustrezne odredbe 
delovne pogodbe, omenjene v prednjem oddelku. 

V. 
Nemška delavska centrala skrbi za to, da dobe 

kmetijski sezonski delavci, ki ostanejo pred potekom 
pogodbenega roka brez zaslužka, primerno name
stitev. V takih primerih jih najema po, novi delovni 
pogodbi nemška delavska centrala. Vendar pa ne 
sme obsezati pri tem delovna pogodba slabših po
gojev glede zaslužka in dela. En izvod naknadno 
skienjenih delovnih pogodb so izroči centralnemu 
odboru za posredovanje dela. 

VI. 
Centralni odbor za posredovanje dela in njegovi 

organi vplivajo na delavce, da izpolnjujejo odredbe 
delovne pogodbe. Za delavce in vodje skupin, ki so 
prekršili pogodbo, se zaposlovanje v Nemčiji več ne 
posreduje. 
v Vil. 

Kmetijski sezonski delavci iz kraljevine Srbov, 
Hrvatov in »Slovencev se nabirajo, najemajo in na
meščajo za nemško kmetijstvo redoma v skupinah 
vsaj dveh oseb. Delavke pod 25 leti se načeloma 
ne smejo posamezno nameščati v delovnih krajih. 

vin. 
Nemška delavska centrala pošilja prijave poeui-

nih delodajalcev glede delavcev, ki jih potrebujejo, 
centralnemu odboru za posredovanje dela v Beo
gradu, ko se je sporazumno določila kvota, ter pri
loži naročilu po štiri delovne pogodbe v nemškem 
in srbsko-hrvatskem jeziku, ki jih podpiše delodaja
lec ali po njegovem pooblastilu nemška delavska 
centrala. 

IX. 
Centralni odbor za posredovanje dela v Beogradu 

opremi pogodbe z uradnim pečatom in s podpisom 
ter jih odkaže kar najhitreje v izvršitev svojim jav
nim podružnicam. 

Organi centralnega odbora za posredovanje dela 
določijo sporazumno z nemško delavsko centralo 
prve delavce in vodje skupin, kolikor se taki zahte
vajo, jih natančno seznanijo z vsebino delovne po
godbe in njih ostalimi dolžnostmi, jih zavežejo, iz
polnjevati svoje naloge, ter jim dado pogodbe svoje
ručno podpisati z imenom in priimkom. 

XI. 
Delavec sme podpisati delovno pogodbo samo 

vpričo uradnika, ki ga je za to pooblastil voditelj 
pristojne borze dela ali njene podružnice, in šele, ko 
so se mu pojasnili pogodbeni uveti in ko jih je spre
jel na znanje. Delovne pogodbe se sestavljajo v 
štirih izvodih. Od njih prejmejo po enega nemška 
delavska centrala, pristojna javna borza dela, delo
dajalec in oni delavec, ki ga določi borza dela ali 
njena podružnica iz dotične skupine delavcev. 

Vsak delavec, ki je podpisal skupno pogodbo, 
dobi o tem potrdilo, ki ga overovita organa cen
tralnega odbora za posredovanje dela in nemška 
delavska centrala. 

XII. 
Delovne pogodbe (zbiralne, liste), sestavljene v 

zmislu tega sporazuma, nadomeščajo delavcem, ki 
so označeni v njih, potne liete ob skupnem prehodu 
čez mejo in ob skupnem bivanju v Nemčiji. Nemške 
vize ni treba. Vkljub temu pa dobe delavci pravilno 
izpolnjen potni list kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. 

Centralni odbor za posredovanje dela in njegovi 
organi skrbe za to, da se delavcem, ki odhajajo na 
delo, pravočasno izdado potni listi. Ce delavec iz 
kakršnegakoli vzroka pred časom izstopi iz delov
nega razmerja in se hoče vrniti v domovino, poskrbi 
nemška delavska centrala, da se mu izda viza, po
trebna v tem primeru, za potovanje skozi Češko
slovaško," Avstrijo, odnosno Madžarsko. 

ХШ. 
Javne borze dela, odnosno njih podružnice, pri

občijo najetim delavcem posredno ali neposredno 
dan in postajo za odhod in poskrbe, da odidejo ob 
določenem času. Če bi v izjemnih primerih poedini 
delavci opustili potovanje, naevetujejo borze dola. 
odnosno njih podružnice, nemški delavski centrali 
druge primerne delavce. 

XIV. 
Nemška delavska centrala prevzame na nemški 

meji vse delavce, ki sc ob prehodu čez mejo po 
vsakokrat veljavnih nemških predpisih ob delodajal

čevih stroških zdravniški pregledajo in cepijo. Bolni 
ali za delo nesposobni delavci se odpremijo nazaj 
v domovino. 

XV. 
Jugoslovanski kmetijski sezonski delavci uživajo 

v Nemčiji glede zaščite delavcev,- javne pomoči in 
ureditve delovnih pogojev kakor tudi glede reše
vanja sporov in delavskih sodišč isto zaščito kakor 
nemški delavci, kolikor ne določa nemško zakono-
dajstvo vobče za inozemske državljane kaj drugega. 

Zavezani niso nikakršnim doseljemškim taksam 
in ne plačujejo nemški delavski centrali nikakršnih 
pristojbin. 

XVI. 
Nemška delavska centrala bo uveljavljala svoj 

vpliv, da se jugoslovanskim sezonskim delavcem v 
popolni meri zavaruje uživanje nemškega socialnega 
zakonodajstva. 

Tudi bo delovala .na to, da so delavska stano
vanja v nravnem in zdravstvenem pogledu nepri-
korna in da ustrezajo delavski prejemki v naravi po 
možnosti njih domačim zahtevani. 

Prav tako bo skrbela za to, da se najeti sezonski 
delavci ne zaposlujejo v delovnih krajih, ki so pri
zadeti s stavko ali izporom. 

XVII. 
Povratek jugoslovanskih kmetijskih sezonskih 

delavcev se mora izvršiti iz Nemčije, po urejenih 
železnicah in po možnosti v posebnih vlakih tatto, 
kakor najbolje ustreza potrebam delavcev. 

Nemška delavska centrala priobči centralnemu i 
odbora za posredovanje dela kolikor mogoče hitro, j 
kdaj se začno ti povratniki odpravljati, in po r.,ož- j 
nosti tudi smer. v kateri se odpremljajo. 0 dnevu | 
in uri, ko se odpeljejo taki transporti, obvesti po, 
možnosti pravočasno pristojno javno borzo dela ali ; 
njene podružnice. ! 

Javne borze dela, odnosno njih podružnice, ukre
nejo vse, česar je treba za prevzem teh delavcev 
povratnikov. 
1 XVIII. 

Nemška delavska centrala izposluje uradnikom 
centralnega odbora za posredovanje dela, ki bi 
spremljali kmetijske sezonske delavce ali ki bi prišli 
v Nemčijo, da se orientirajo o njih delovnih in živ-
ljenskih razmerah, vee zakonito dopustne olajšave, 
ki so potrebne za uspešno izvršitev njih naloge. 

Prav tako preskrbi centralni odbor za posredo
vanje dela predstavnikom nemške delavske centrale, 
ki se pošljejo v kraljevino Srbov, Hrvatov in Slo
vencev najemat kmetijske sezonske delavce, vse 
one zakonito dopustne olajšave, ki so jim potrebne 
za opravljanje njih poslov. 

Delovna pogodba za inozemske kmetijske 
sezonske delavce. 

(Sestavljena po strokovnem odboru za kmetijstvo-
in gozdarstvo pri državnem zavodu za posredovanje 

dela in zavarovanje brezposelnih delavcev.) 

. I. T r a j a n j e d e l o v n e g a r a z m e r j a. 

Podpisani : . . . 

XIX. 
Sporna vprašanja ali vprašanja, ki jih ta spo-1 

razum ne omenja. Tešujeta dogovorno centralni od
bor za posredovanje dela v Beogradu in nemška 
delavska centrala v Berlinu. 

Če se centralni odbor za posredovanje dela v 
Beogradu in nemška delavska centrala strinjata v 
tem, da je delodajalec težko prekršil odredbo de
lovne pogodbe, ki velja za zaposlovanje inozemskih 
kmetijskih sezonskih delavcev, se sme posredovanje 
delavcev zanj opustiti. 

Centralni odbor za posredovanje dela v Beogradu 
in nemška delavska centrala v Berlinu se sporaz
umeta o tem, kaj je treba ukreniti za zaščito zdravja 
in nravnosti maloletnikov in žensk. Prav tako ure
dita kar najprimerneje z medsebojnim sporazumom 
denarni promet s prihranki jugoslovanskih kmetij
skih sezonskih delavcev. 

XX. 
Ta sporazum se je sklenil današnjega dne v dveh 

izvodih, obeh v srbsko-hrvatskem in nemškem je
ziku. Izmed njiju se izroča po en izvirnik central
nemu odboru za posredovanje dela v Beogradu in 
nemški delavski centrali v Berlinu. Srbsko-hrvatsko 
in nemško besedilo se po vsebini popolnoma ujemata 
in sta enakoveljavni. 

Če se ta sporazum do dne 1. oktobra 1928. for
malno ne odpove, se podaljša molče za leto dni. 

V B e o g r a d u, dne 22. februarja 1928. 
Dve prilogi: Normalna delovna pogodba. 

Potrdilo o sklenitvi delovne pogodbe. 
Za nemško Za centralni odbor 

delavsko centralo: za posredovanje dela: 
direktor predsednik 

Hans Hartwig s. r. dr. Mario Krmpotić s. r. 
upravni inspektor člana 

Wilhelm Weisse s. r. Pera BlaSković s.r. 
Bogdan Krekić s. r. 

Stanovališče 
Pošta 
Telefon št 
Železniška postaja 
Okrožje •• 
Pokrajina 
kot delodajalec na posestvu 

na eni strani in podpisani kot 
delavci na drugi strani so sklenili nastopno pogodbo, 
ne glede na odredbe začasnega reda za kmetijsko 
delo in okrožnih ali sreskih tarif, ki veljajo za de
lovni kraj: 

Spodaj podpisani delavci, zakonske žene s pri
stankom svojih mož, maloletniki s pristankom svojih 
roditeljev ali svojega varuha vstopijo v delo pri 
zgoraj imenovanem delodajalcu ali njegovem prav
nem nasledniku od dne dogovorjenega zaposlovanja 
do takrat, ko so dovrše vsa kmetijska dela, najdlje 
pa do dne 15. decembra 1.1. Zavezujejo se, izvrševati 
vsa dela, ki jih jim poveri delodajalec ali njegov 
zastopnik, bodisi za dnevno mezdo, bodisi i& plačo 
od kosa. Katera dela naj se opravljajo za dnevno 
mezdo in katera za plačo od kosa, določa delodajalec 
ali njegov zastopnik. 

Delavci izjavljajo, da so popolnoma zdravi, brez 
hibe, ki bi jih ovirala pri delu (delavke, da niso no
seče) in da so vešči vsem običajnim kmetijskim 
delom. 

Vojaščini zavezani delavci izjavljajo, da po svoji 
vednosti ne pričakujejo poziva v vojaško službo ali 
na vojaške vaje, zaradi česar bi morali prekiniti de
lovno pogodbo. 

П. D e l o v n i č a s . 
Delovni čas in njega izračunavanje se ravna po 

odredbah okrožnih, odnosno sreskih tarif. 
Če okrožne tarife ni ali če ni o delovnem času 

in njega izračunavanju ničesar določenega, velja 
to-le: 

a) Za zajtrk, kosilo in večerjo se dovoljujeta 
vsak dan dvo uri, ki se ne vštevata v delovni čas. 

b) V delovni, čas se všteva pot s kmetije do 
delovnega kraja in z delovnega kraja do kmetije. 

c) V nujnih primerih morajo opravljati delavci 
prekočasno delo, ki se nagraja po točki. HI. Ali je 
primer nujen ali ne, je upravičen presojati samo 
delodajalec ali njegov zastopnik. 

Dragače pa veljajo zakonske odredbe. 
Razen ob nedeljah in evangeljskih praznikih 

imajo rimsko-katoliški delavci pravico, počivati ob 
nastopnih rimsko-katoliških pravnikih, ki so: sveti 
Trije kralji (dne 6. januarja), Sv. Rešnje telo (me
seca junija), sv. Peter in Pavel (dne 29. junija), 
Veliki Šmaren (dne 15. avgusta), Vsi sveti (dne 
1. novembra), Marijino spočetje (dne 8. decembra), 
kolikor ne preloži katoliško cerkveno oblastvo, pri
stojno za delovni kraj, praznovanja enega ali dru
gega teh praznikov, na prihodnjo nedeljo, če rim
sko-katoliški delavci ob teh praznikih delajo, dobi
vajo nedeljsko mezdo. 

Delavcem se mora na njih željo ob nedeljah in 
praznikih po možnosti olajšati, da prisostvujejo 
službi božji. 

IV. M e z d e. 
a) Če obstoji za delovni kraj tarifna pogodba, ve

ljavna za domače sezonske delavce, dobivajo tudi 
inozemski sezonski delavci vsakokrat, isto skupno 
nagrado kakor nemški sezonski delavci. 

b) Čo za delovni kraj ni tarifne pogodbe, ki velja 
za inozemske sezonske delavce, dobivajo inozemski 
sezonski delavci skupno nagrado, ki jo dobiva 
ustrezna kategorija nemških delavcev za isto delo. 

Kjer niso postavke za delo od kosa urejeno s 
tarifo, se morajo odmeriti tako, da zasluži delavec 
ob normalnem delu vsaj 30 % več nego ob delu zai 
dnino. 

Za prekočasno delo in za nedeljsko delo veljajo 
odredbe začasnega reda za kmetijsko delo, odnosno 
okrožnih ali sreskih tarif. 

Mezde so izplačujejo na teden, in sicer . . . . 
Vendar pa so po tri nemške marke v prvih šestih 
tednih in po dve nemški marki v naslednjih devetih 
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tednih izplačne in se izplačajo šele takrat, ko de
lavec na pravilen način izstopi iz dela-. Za pravilen 
izstop iz dela je smatrati tudi prekinitev delovne po
godbe, ki nastopi brez delavčeve krivde. 

Ob neopravičenem in neosnovanem izostajanju 
od dela je delodajalec upravičen, odtegniti odmezue, 
ki jo prejema delavec v gotovini, oni dej, ki odpada 
na neizvršeno delo, in mu poleg tega ob prihodnjem 
izplačilu .odtegniti vrednost danih naturalij v višini, 
ki se ujema s tržno ceno. 

Izplačila morajo vršiti samo aH delodajalci ali 
njih uradniki vpričo paznikov, nikoli pa no pazniki, 
starejšine delavcev ali prvi delavci sami. 

Ugovori zoper obračunavanje mezd se morajo 
podati po možnosti ob izplačevanju ali neposredno 
po njem; ko lik or se nanašajo na določanje ur dejan
ski izvršenega dela ali dela na akord, se morejo vpo-
števati samo v 14 dneh po izvršenem izplačilu. 

Izvzemši oni del mezde, ki se izplača šele. po 
pravilnem izstopu iz dela, nadalje denarne kazni, ki 
so morebiti določene s predpisi točke VII., kakor 
tudi odtegljaj davka od skupne mezde, predpisan z 
zakonom, in prispevke za socialno zavarovanje, Id 
odpadajo na delavce, se ne sme od delavske mozde 
nič odtezati. Delodajalec nabije sporazumno z za
stopništvom podjetja v stanovanjih, ki so določena 
za delavce, na vidnem mestu objavo, iz katero je 
razvidna višina odtegljajev, ki odpadajo na poedine 
skupine delavcev (može, mladeniče, ženske itd.). 

Ob izplačilih prejemajo inozemski sezonski de
lavci iste obračunske obrazce, ki so običajni za do
mače delavce istega podjetja (vrečice za mezdo, 
plačilne listke). 

IV. P r e j e m k ii v n a r a v i i n s t a n o v a n j e . 
Vsak delavec dobiva za teden nastopne prejemke 

v naravi: 25 funtov krompirja, 7 litrov posnetega 
mleka (vsak dan 1 liter) ali 3 :/2 litra neposnetega 
mleka (vsak dan % litra), 7 funtov kruha,' 2 funta 
zdroba ali kaše ali pšena ali sočivja, 1 funt ržene 
moko ali % funta pšenične moke, %, funta masti in 
% funta soli. Odkupovati deputat v gotovini' je do
pustno samo s pristankom obeh strank pogodnic, ko 
sta se predhodno zedinili glede zneska odkupnino, 
in' sicer izključno v oblila tedenske nagrade. V goto
vini se odkupuje deputat po uradni najvišji ceni pro-
ducentov ali pa, če take ni, po tržni ceni najbližjega 
tržišča. Vendar pa krompirja, mleka in kruha ni do
pustno odkupovati. 

Poleg jfcega se dodeljuje »kupno tarezprikorno 
stanovanje, ločeno, po spolu, ki je opremljeno z mi
zami, sedeži in umivalniki kakor tudi z zaklepnimi 
omarami, s skupnim ognjiščem za kuhanje in pranje, 
z zadostnim kurivom in razen tega za vsako osebo 
postelja, slamnjača, zglavje in volnena odeja. Stano
vanja morajo ustrezati higienskim predpisom. 

Jedi kuha ženska, ki jo določi delodajalec ali 
njegov zastopnik; čistiti mora tudi vse stanovanske 
prostore in spalnice ter lupiti krompir. Za to ji do
voljuje delodajalec potrebni prosti čas. Ta ženska 
prejema mezdo ostalih delavk, za nedeljo in praz
nike pa tudi primerno nagrado. Število kuharic se 
mora ujemati' s številom delavcev. 

V. P o t n i s t r o š k i . 

Potne stroške od meje do delovnega kraja in 
legltimacijske pristojbine trpi delodajalec. Ko je 
delovno razmerje pravilno končano, pristoji delav
cem prosta vozovnica do poslednje nemške obmejne 
postaje, kjer so se pripeljali za vstop v delo. Če se 
pojavijo dvomi o namembni postaji za povratek, 
mora zahtevati delodajalec od pristojnega krajevnega 
pokrajinskega organa ^delavske centrale, naj določi 
poslednjo nemško obmejno postajo; pri tem mu 
mora obenem označiti domovinske kraje dotičnih 
oseb. Vročitev vozovnice za povratek se mora vpi
sati v posilednji plačilni obračun. 

VT. D e l o v n o o r o d j e . 
Delavci morajo vrniti orodje, ki ga jim je izročil 

delodajalec, čisto in nepoškodovano. Vsako poškod
bo orodja,- ki bi nastala z neredno uporabo, ali 
orodje, ki bi se jim izgubilo, morajo plačati v goto
vini. 

VU. N r a v n o v e d e n j e , p r e d č a s n a r a z 
v e z a p o g o d b e . 

Vsak delavec je zavezan, po najboljši moči 
opravljati vsa dela, ki se mu naroče, se pokoravati 
vsemu, kar ukaže delodajalec ali njegov zastopnik, 
in tudi zlasti točno spoštovati hišni red. 

Denarna kazen se sme izreči zoper delavca samo 
na podstavi delovnega reda, ki je bil prej izobešen 
»a vidnem mestu. Denarna kazen se mora odtegniti 

ob prihodnjem izplačilu; siter se smatra, da je od
puščena. Odtegnjene denarne kazni se smejo uporab
ljati samo v prid delavstvu podjetja. 

če je vzrok tehten, zlasti če uporabi en pogodnik 
zoper dragega nasilje, če izreče sirove žalitve ali 
če zahteva od njega kaj nenravnega, je drugi pogod
nik upravičen, delovno pogodbo takoj razvezati. 
Tehten vzrok za delodajalca je nadalje, če delavec 
vztrajno odreka ali skrajno zanemarja delo, za de
lavca pa, če mu delodajaleo odreka dogovorjeno 
mezdo in mu jo ponovno neredno izplačuje, kakor 
ludi če mu daje trajno, t. j . vkljub večkratnim opo
minom, slabo hrano ali nezdravo stanovanje. 

Sodelovanje pri sindikalnem pokretu ni vzrok za 
odpustitev. 

Delodajalce ne sme delavcu zoper njegovo voljo 
pridržati potnega lista in drugih listin. 

Ce se končajo kmetijska dela že pred dnem 
15. decembra t. L, je delodajalec zavezan, priobčiti 
delavcem dan odpustitve teden dni prej. 

Vu. B o 1 e z e n, z a v a r o v a n j e. 
Vsak delavec ima, če oboli, pravico do podpor 

iz pristojne bolniške blagajne. Če je za- delo nespo
soben, se mu izplačuje namesto prejemkov v naravi 
in v gotovini boleznina, predpisana v pravilih. Če 
se dajo ob bolezni še nadalje prejemki v naravi, 
določeni pod točko IV., mora plačevati delavec njih 
vrednost po vsakokratni tržni ceni. 

Delodajalci in delavci so zakonito zavezani, vpla
čevati prispevke za bolniške blagajne v deležih, ki 
so predpisani s pravili bolniške blagajne. 

Higienski in zaščitni, predpisi — zlasti predpisi 
o uporabljanju umetnih gnojil —, ki veljajo za nem
ške kmetijske delavce, se uporabljajo tudi na ino
zemske sezonske delavce. 

IX. Z a š č i t a , in r e š e v a n j e p r i t o ž b . 
Pooblaščenci nemške delavske centrale v Berlinu 

SW, Hafenplatz 4, ki se izkažejo kot taki, imajo 
vedno pravico, svobodno vstopati v kraje, kjer de
lavci stanujejo in delajo. Zavezani so, sprejemati 
pritožbe delodajalcev in delavcev in delati na to, 

da se odpravijo v prilog soglasnosti med delav
stvom kakor tudi med delavci in delodajalci. V ta 
namen jim morajo dajati pogodniki vsa potrebna 
obvestila in pojasnila. 

Pritožbe, ki se pojavijo iz izpolnjevanja te po
godbe ali med opravljanjem del v podjetju med de
lavci in delodajalcem ali njegovimi pooblaščenci, se 
morajo rešiti po možnosti na licu mesta. 

X. P o r a v n a v a n j e s p o r o v . 

Za vse spore, ki morebiti nastanejo iz tega de
lovnega razmerja, je pristojno deiovno sodišče v 

, kolikor se ne opira delovno raz
merje na tarifno pogodbo, ki izključuje delovno sod
stvo celoma ali deloma, ker ga nadomešča z raz
sodiščem ali s spravnim urađom (sudom dobrih ljudi). 

Kraj in datum: 

rovanje brezposlenih delavcev za inozemske kmetij
ske sezonske delavce. 

V , dne 192 . . 

Borza dela: 
(pečat, podpis). 

Nemška delavska centrala: 
(pečat, podpis). 

Uredbe osrednje vlade. 

Podpis delodajalca aH njegovega namestnika: 

Svojeročni podpis aH ročni znak dotičnega 
delavca (dotičnih delavcev): 

Potrjuje se, da se je pogodba zgoraj imenovanim 
delavcem precitala v njih materinem jeziku, da so 
jo pravilno razumeli in da so jo s svojim podpisom, 
odnosno ročnim znakom, бртејеН tako v vsej vsebini 
kakor tudi glede višine vanjo vpisanih predjemov 
na mezdo. 

V dne 1928. 

najemajoči uradnik. 

Potrdilo o sklenitvi delovne pogodbe. 
(Po točki XI. jugoslevansko-nemškega sporazuma z 
dne 22. ' februar ja 1928. o nabiranju in najemanju 
kmetijskih sezonskih delavcev za Nemčijo z ozemelj 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.) 

Delodajalec . . . 
stanujoč v . . 
je sklenil dne 
z delavcem . 
delovno pogodbo št , ki se ujema s 

sedaj veljavno obliko delovne pogodbe, kakršno je 
določil strokovni odbor za kmetijstvo in gozdarstvo 
pri državnem zavodu za posredovanje dela in zava-

1 0 7 . 
Uredba ministra pravde in ministra za 
notranje posle sporazumno z ministrom 

za vere, 
s katero se izdajajo na podstavi pooblastitve 
iz člena 130. finančnega zakona za leto 1927./ 
/1928. predpisi o priznanju pravne veljavnosti 
(konvalidaciji) in o veljavnosti zakonov (bra-
kov), sklenjenib, ne da bi se bila pridržala 
bistvena forma poroke, na ozemlja, kjer velja 
zakonski člen XXXL iz leta 1894. o zakonskem 

(bračnem) pravu.* 

Ölen 1. 

Zakoni (braki), ki so bili sklenjeni v območju, 
kjer velja zakonski člen XXXL iz leta 1894. o za
konskem (bračnem) pravu, in sicer v času od dne 
15. oktobra 1918. do dne, ko dobi ta uredba izvršno 
moč, ne da bi se bila pridržala bistvena zakonska 
forma poroke (§§ 28. do 41. navedenega zakonskega 
člena), samo pred pristojnim konfesijskim poroči-
teljem na način, predpisan za njegovo veroizpove-
danje, ali pred nepristojnim državnim organom, dru
gače pa njih pravni veljavnosti ni nasprotovala, no
bena: druga zakonska ovira, se proglašajo od dne, 
ko dobi ta uredba izvršno moč, za pravnoveljavne 
in priznavajo se jim tudi za minuli čas vse zakonske 
posledice pravnoveljavnih zakonov (brakov). 

Člen 2. 
Od priznanja pravne veljavnosti (konvalidacije) 

po prednjem členu se izvzemajo zakoni (braki), ki 
se proglase do dne, ko dobi ta uredba izvršno moč, 
s pravnomočno Tazsodbo pristojnega sodišča, iz 
kakršnegakoli zakonskega razloga od početka za 
pravno neobstoječe in neveljavne. 

Člen 3. 
Če sta se do dne, ko dobi ta uredba izvršno moč, 

zakonca, poročena samo konfesijski ali pred nepri
stojnim državnim organom, dejanski razšla ter sta 
oba ali« samo eden izmed njiju sklenila pravnovelja-
ven zakon (brak) s tretjo osebo, se priznajo njiju 
konfesijski, odnosno nepristojno izvršeni prejšnji 
civilni poroki zakonske posledice pravnoveljavnega 
zakona (braka) samo do trenutka nove poroke, s 
katero se mora smatrati njiju zakon (brak) za konč
no ločenega po krivdi zakonca, ki je sklenil novi 
zakon (brak). 

Člen 4. 

Ce dobi do dne, ko postane ta uredba izvršna, 
tretja osetia kakšno pravico zato, ker jei zakon 
(brak) nezakonit zbog nedostatka predpisane bist
vene poročne forme, se ne priznajo poroki, ki ji je 
priznana pravna veljavnost, one zakonske posledice 
pravnoveljavnega zakona (braka), ki bi nasprotovale 
pridobljeni pravici tretje osebe; v bodoče pa je je
mati pri zakoncih, ki oba doživita dan, ko postane 
ta uredba izvršna, glede pravic tretjih oseb, da se 
je izvršila poroka v zakonski formi na ta dan. 

Člen 5. • 

Da se je izvršila konfesijska poroka na način, 
predpisan za dotično veroizpovedanje, se jemlje pri 
vseh zakonih (brakih)j ki so po pristojni poti vpsani 
v konfesijskih poročnih maticah. 

Nasproti temu se smatra zakon (brak) za doka
zanega, če proglasi pristojno sodišče zakon (brak) 
zakoncev, ki sta pripadala oba v trenutku poroke 
poročiteljevemu veroizpovedanju, do dne, ko dobi 
ta uredba izvršna moč, pravnomočno za neobsto
ječega, ker se niso pridržali konfesijski predpisi o 
načinu poroke. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 23. marca 1928., št, 67/XX. 
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Če pa gre za ženitev pripadnikov raznih vero-
izpovedanj. se ovrže domneva, da je način poroke 
konfesijski pravilen, s pravnomočno razsodbo pri
stojnega sodišča one konfesije, ki se je pred njenim 
duhovnikom zakon (brak) sklenil. 

Člen 6. 
Konfesijske zakone (brake), ki se jim priznava 

s to uredbo pravna veljavnost, je treba na podstavi 
njih vpisa v konfesijskih maticah po obstoječih pred
pisih naknadno vpisati v poročne matice pristojnih 
državnih matičarskih zvanj na način in v roku. ki 
ju določi minister za notranje posle. 

Do tega časa veljajo glede teh zakonov (brakov) 
konfesijske matice in izpiski iz njih kot javne listine 
s popolno dokazno močjo. 

Člen 7. 
Tudi za zakone (brake), ki se jim priznava s to 

uredbo pravna veljavnot, veljajo drugače vsi ostali 
predpisi zakonskega člena XXXI. iz leta 1894. o 
zakonskem (bračnem) pravu, ki ne nasprotujejo tej 
uredbi. 

Zakoni (braki), omenjeni v členu 1. te uredbe, 
katerih veljavnost se mora .glede na domovinstvo 
ali državljanstvo obeh zakoncev ali enega zakonca 
presojati tudi po drugem pravu, se smatrajo za skle
njene na način, predpisan z državnim zakonom v 
kraju, kjer se je poroka izvršila. 

Člen 8. 
Konfesijski organi, ki so v času. dokler za njih 

območje ni bilo pristojnega državnega poročitelja, 
prekršili prepoved konfesijske poroke brez dokaza 
o sklonjenem civilnem zakonu (braku), določeno v 
§ 123. zakonskega člena XXXI. iz leta 1894. o za
konskem (bračnem) pravu, se ne smejo kazenski 
preganjati in tudi že izrečene kazenske razsodbe se 
ne smejo izvrševati 

Ölen 9. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem. ko se razglasi 

v «Službenih Novinah», izvršno' moč pa dobi čez 
tri mesece od tega dne. 

V B e o g r a d u , dne 15. marca 1928.; 15 
št. 16.891-U-70. 

Minister pravde-. 
MU. Ant. Vujićić s.r. 

Minister za notranje posle: 
dr. Korošec s. r. 

Minister za vere: 
M. Simonović s. r. 

108. 
Izpremembe in dopolnitve zakona 
o brezobrestnih posojilih združbam 
naseljenih dobrovoljcev, poljedel
cev in dragih interesentov agrarne 

reforme.* 
Da se spravi zakon o brezobrestnih posojilih 

združbam naseljenih dobrovoljcev, poljedelcev in 
drugih interesentov agrarne reforme z dne 20. maja 
1922. v sklad z dolžnostmi in pravicami zveze agrar
nih združb, se ta zakon na podstavi pooblastitve, ki 
mi je dana v tretjem odstavku člena 289. finančnega 
zakona za proračunsko leto 1927./1928., izpreminja in 
dopolnjuje ter se glasi izpremenjen in dopolnjen v 
svojih členih tako-le: 

Člen 1. 
Brezobrestna posojila iz državnih sredstev smejo 

po odločbi ministrskega sveta z dne 1. oktobra 1920. 
dobivati po odločbi ministrskega sveta z dne 1. okto
bra 1920. združi» (agrarne zajednice) naseljenih do
brovoljcev, poljedelcev in drugih agrarnih interesen
tov izključno po svojih zvezah. 

Člen 2.' 
Združba (agrarna zajednica), ki želi dobiti poso

jilo, se mora po svoji zveà s posebno prošnjo obrniti 
na ministrstvo za agrarno reformo. 

Na vse te prošnje zahteva zveza posojilo od mi
nistrstva za agrarno reformo. 

V prošnji mora zlasti razložiti: 
1.) koliko posojilo zahteva; 
2.) koliko bi uporabila od te vsote: 

a) za nabavo semenja, žita za hrano, obleke in 
drugih življenskih potrebščin; 

b) za nabavo vprežne in plemenske živine; 
c) za nabavo kmetijskega orodja, kmetijskih pri

prav in strojev; 
č) za nabavo stavbnega gradiva za zidanje stano-

vanskih liiš in drugih gospodarskih poslopij.; 
3.) potem mora navesti vse socialne in ekonom

ske razloge in momente, ki so odločilni za presojo 
o potrebi posojila. 

Posojila pod 2. a) se smejo dovoliti samo prvo 
leto po naselitvi, pozneje pa samo ob slabi letini 
aH uimah. 

Pri vsakem posojilu mora navesti zveza zgoraj 
omenjene podatke za vsako agrarno združba posebe. 

Člen 3. 
Kadar gre za posojilo agrarnim združbam, ki še 

niso dobile državnih posojil, je treba priložiti prošnji 
razen tega: 

1.) overovljen prepis pravil; 
2.) overovljen prepis sodne rešitve o protoko-

laciji; # 

3.) overovljen prepis zapisnika o ustanovni skup
ščini, če vse to ni bilo že prej predloženo. 

Vsaki prošnji za posojilo je treba poleg1 tega pri
ložiti overovljen prepis zapisnika o skupščini, ki je 
pooblastila; upravni odbor zveze, da obremeni 
združbo. 

Vse te priloge overavlja zveza tako, kakor je s 
pravili predpisano za podpisovanje združbene firme. 

i ü S 
Člen 4. 

Minister za agrarno reformo izdaja na predlog 
odseka za zadružništvo odločbe o prošnjah, ki ob-
sezajo: 

1.) vsoto dovoljenega posojila, odnosno razloge 
za odklonitev; 

2.) ali naj se izplača posojilo v gotovini aH v 
naravi; če v gotovini, pri katerem organu ministr
stva za agrarno reformo naj se združbi nakaže do
voljeno posojilo; če v naravi, v katerih predmetih 
in po kakšni ceni; 

3.) kako in kdaj naj zveza razpolaga z dovolje
nim posojilom; 

4.) koliko se mora porabiti od dovoljenega po
sojila in v katero svrho, navedeno v členu 2., št. 2., 
točkah a), b), c) in č) tega zakona; 

5.) kako in v kakšnih rokih in odplačilih mora 
zveza vrniti to posojilo; 

6.) kako in ob kakšnih pogojih, v kakšnih rokih 
in odplačilih mora dajati zveza predjemo svojim 
članom iz dovoljenega posojila; 

7.) eventualne druge pogoje o tem posojilu. 
Odločba se pošlje v overovljenem prepisu zvozi 

in organu ministrstva za agrarno reformo, če se je 
nakazalo pri njem zvezi dovoljeno posojilo. 

Ko prejme zveza to odločbo, mora potrditi na 
njenem prepisu s svojim podpisom, da sprejema po
sojilo ob pogojih odločbe in da se zavezuje, iz
polnjevati te pogoje. Podpisana odločba se vroči nato 
odrejenemu organu ministrstva za agrarno reformo 
(člen 4.. št. 2.), pri katerem je posojilo nakazano. 
Tedaj sme, kolikor so izpolnjeni drugi pogoji odloč
be in kolikor so dospeU roki in obroki dovoljenega 
posojila, zveza razpolagati z dolnim ali z vsem po
sojilom. V ta namen mora vročiti organu ministrstva 
za agrarno reformo priznanico, predpisano po za
konu, z razporedom o uporabi posojila. Organ mini
strstva za agrarno reformo mora preizkusiti pravil
nost priznanice in predloženih dokazil o uporabi 
posojila: če se uveri, da je vse pravilno, odredi na 
priznanici izplačilo vsote in jo vrne zvezi, da prejme 
denar. 

Organ ministrstva za agrarno reformo mora to 
takoj sporočiti ministrstvu in priložiti poročilu o 
prvem izplačilu odločbo, podpisano po zvezi, prepis 
priznanice in razpored o uporabi. 

Člen 6. 
Za posojila, dodeljena do konca proračunskega 

leta 1926./1927., veljajo glede odplačila odredbe, 
izdane z uredbo o valorizaciji dolgov zveze agrar
nih združb (agrarnih združb kot zadrug). 

Posojila, dodeljena na podstavi tega zakona po 
tem roku, morajo vrniti zveze, kolikor ne bi odredil 
minister za agrarno reformo ob dodeljevanju dru
gače, v 20 poluletnih obrokih, ki dospejo vsako leto 
dne 1. maja in dne 1. novembra. 

Prvi obrok dospe dne 1. maja prihodnjega kole
darskega ileta, odkar se je posojilo izplačalo. 

Zveza je upravičena, o vsakem času in v večjih 
obrokih odplačati del ali vse posojilo; to pa mora 
storiti vselej, kadar pobere svoje terjatve od članov. 

Za odlog rokov ali odplačil: ali za manjša od
plačila je treba odločbe ministrstva za agrarno re
formo, ki odloča o tem na predlog odseka za zadruž
ništvo, in sicer na prošnjo zveze ali po potrebi. Po-
daljšavo dovoli samo ob splošni slabi letini, žival
skih boleznih, uimah ali drugi višji sili. V teh pri
merih se morajo roki za dol odplačila ali za vso 
odplačilo odmeriti največ z letom dni. 

Če zvezni člani .zaradi krize v prodaji kmetijjskih 
in živalskih produktov ne morejo pravočasno prodati 
svojih proizvodov, sme minister za agrarno reformo 
del odplačila ali vse odplačilo podaljšati za žest 
mesecev. 

Če nastopi, ko so se podaljšali roki za odplačila, 
posebno rodovitno leto, če je cena kmetijskih in 
Živalskih proizvodov visoka, če razpolagajo člani in 
združbe drugače z zadostnimi denarnimi sredstvi, 
sme minister za agrarno reformo na predlog odseka 
za zadružništvo skrajšati roke za odplačila, zvišati 
odplačila ali zahtevati, da se v enem letu izvrše 
odplačila za še eno ali za več let. kakor tudi da se 
vrni vse posojilo. 

Člen 7. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 31. marca 1928., št. 74/XXTV. — 
Zakon glej v Uradnem fistu z dne 22. januarja 1923., 
št. 55/8. 

Člen 5. 

Posojilo se sme dovoliti samo v namene, nave
dene v členu 2., št, 2., točkah a), b), c) in č), tega za
kona; dovoljeno posojilo pa se sme uporabiti samo 
v te namene in v višini, ki je za posamezne namene 
odrejena v odločbi ministra za agrarno reformo. 

Če bi se pozneje pokazalo, da je treba vse poso
jilo ali del posojila, ki je odrejeno v ta ali oni na
men, uporabiti v drugo svrho, se sme to zgoditi samo, 
če temu pritrdi minister za agrarno reformo s po
sebno odločbo. 

Agrarni interesenti morajo po zvezah zavarovati 
nepremičninei in premičnine svoje imovine, da se 
ojači zavarovanje posojil. Interesentu, ki bi so pro-
tivil zavarovanju, mora zveza brezizjemno odpove
dati posojilo s šestmesečnim odpovednim rokom. To 
odredbo тотајо zveze ali združbe postaviti v svoja 
pravila. Zavarovalne police se morajo hraniti pri 
zvezah. 

Člen 8. 
Minister za agrarno reformo smo na predlog 

odseka za zadružništvo o vsakem času odpovedati 
posojilo, če zvezn :tli agrarno združbo: 

1.) ne uporabijo posojil za odrejene namene; 
2.) če tri mesece po roku ne vrnejo odplačila, 

pa ne naprosijo in tudi ne dobe podaljšave; 
3.) če se zveza ali združba pri poslovanju ne 

ravna po strokovnih navodilih in nasvetih odseka' 
za zadružništvo; 

4.) če zveza ali združba ne daje nadaljnjega jam
stva za varnost posojila; , 

5.) če zveza ali združba ministrstvu ne predloži 
podatkov ali dokazil, ki jih to zahteva, ali se brani, 
organom ministrstva dovoliti pregled in mu dati po
ročila o delu, poslovanju in imovinskem stanju svo
jem in vsakega svojega člana; 

6.) če' zveza ali združba izpremeni pravila ali po
slovnik brez pismene dovolitve ministrstva ali če 
ne če sprejeti v pravila ali v poslovnik predpisov, ki 
jih ministrstvo zahteva; 

7.) če zveza ali združba ne izpolnjuje predpisov 
zakona, pravil, poslovnika, sklepov svoje skupščine 
in predpisov tega zakona. 

Člen 9. 
Posojila se vračajo pri Državni hipotekami ban

ki, centrali v BeogTadu, na račun: «Ministrstvo za 
agrarno reformo, kolonizacijski fond, brezobrestna 
posojila». 

Povračilo dospelega obroka se mora zaradi 
skladne vknjižbe naznaniti) ministrstvu za agrarno 
reformo, odseku za zadružništvo. 

Iz tega fonda se vrši poznejše kreditiranje agrar
nih interesentov po tem zakonu. 

Člen 10. 
Za prejeta posojila jamči ministrstvu za agrarno 

reformo zvezal ipo predpisih svojih pravil in ipo 
zakonu; prav tako pa jamčijo agrarne združbe zvezi. 

Člen 11. 
Nabave, kupljene in preskrbljene s temi posojili, 

smejo zveze ali združbe odstopati in prodajati odinole 
članom. 

Člen 12. 
Nabave se odstopajo članom po kupnini, kateri 

pa se pribijajo dejanski stroški in provizije za naba-
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vo, prenos, prevoz, zavarova(nje, natovoritev, raztovo-
ritev, porazme&titev, čuvanje, razdelitev in tehtanje. 

Ce jo tako ustanovljena cena nižja od cone na 
najbližjem težišču, sme zveza kupnino zaračuniti do 
10 % kot provizijo. 

Ölen 13. 

Nabave se odstopajo proti gotovini vsem onim 
«lanom, ki Janko odplačajo vso nabavo ali del na
bave brez znatne škodo za svojo gospodarsko moč. 
!Na odplačila v gotovini se zaračunava članom samo 
polovica provizije, ki je eventualno odrejena po 
členu 12. 

Ostalim članom, ki ne morejo plačati gotovine, 
oddaja zveza (združba) nabave na upanje po pred
pisih svojih pravil in svojega poslovnika. Roki od
plačila se ravnajo po rokih in odplačilih iz člena 6. 
tega zakona. 

Člen 14. 

Zveza smo računiti članom-dolžnikoni na izdane 
predjeme največ dvoodstotne obresti na leto. Obresti 
se pobirajo obenem z odplačili ali pa vnaprej, kakor 
odredi glavna skupščina zveze. 

Obresti se uporabljajo za poravnavanje režijskih 
stroškov zveze; kar ostane, istotako provizije, po
brano po členu 12., se vlaga, v njen rezervni sklad. 

Agrarne združbe smejo pobirati od članov v istih, 
primerih v iste namene obresti d o 1 %. 

Člen 15. 

Clani-dolžniki morajo dat i zvezi priznanico za 
dolžno vsoto. Če zveza ali združba zahteva, mora 
izdati dolžnik obenem s priznanico za isto vsoto in z 
istimi podpisi menico in bianco; zveza ali združba 
p a deponira te menice pri ministrstvu za agrarno 
reformo. Če se zahteva menica za kritje, je treba 
temu dovolitve ministrstva za agrarno reformo. 

Člen 20. 

Agrarne združbe ali poedinci, ki so prejeli poso
jila naravnost od ministrstva za agrarno reformo, 
morajo vknjižiti t a svoj dolg najkesneje v treh me 
secih po razglasitvi tega zakona pri zvezi (ali agrar
ni združbi), v katere, okolišu so. 

Člen 21. 

Če nastopi eden izmed primerov, naštetih v čle
nu 8. tega zakona, sme minister za agrarno reformo, 
preden odpove posojilo, suspendirati upravni in nad. 
zorstveni odbor zveze ali združbe ter postaviti naj
dlje za leto dni komisarja, ki ima vse pravice uprav
nega in nadzorstvenega odbora. 

Člen 22. 

Te izpremembe zakona stopijo v veljavo z dnem, 
ko so razglase v «Službenih Novinah». 

V B e o g r a d u , dne 30. marca 1928.; št. 11.600. 

Minister za agrarno reformo: 
dr. V. Andrić s. r. 

1 0 9 . 
Popravek k pojasnilu o uvoznem ocari-
njanju motornih in ročnih škropilnic za 

škropljenje drevja.* 
V tem pojasnilu (Uradni list z dno 27. marca 

1928., št. 88/30) naj stoji v 5. vrsti drugega od-
«po tar. št. 633.» pravilno: «po stavka namesto: 

tar. št. 635.». 

110. 

Člen 16. 

ali Zveza moia odpovedati predjem združbi 
združba članu: 

1.) če ministrstvo za agrarno reformo odpove to 
posojilo; 

2.) če dolžnik prestane biti član; 
3.) če ne daje zadostnega jamstva za varnost 

predjema; , . * 
4.) 6e v dveh mesecih po roku n e izvrši dolžnega 

odplačila, pa ni naprosil in tudi ni dobil podaljgave; 
5.) če je poizkusil odtujiti, zastaviti ali kako dru

gače obremeniti predmete, ki jih je dobil na upanje, 
pa za to ni prejel dovolitve od združbe; 

6.) če se zadolžuje brez nujne potrebe in brez 
vednosti upnice (zveze ali združbe). 

Člen 17. 

Nihče ne sme ne zaradi zavarovanja (prepovedi) 
ne zaradi poplačila izvesti izvršbe glede premičnih 
predmetov, živega inventarja, nepremičnin in. ter
jatev, ki so nastale iz vsot državnih posojil in so 
bile izplačane dolžnikom po agrarnih združbah, njih 
zvezah ali po ministrstvu za agrarno reformo; te na
pravo imajo tudi pravico, prvenstveno izterjevati te 
vsote. ' 

Člen 18. 

Agrarne združbe iu njih zveze so oproščene pla-
čevaavja vseh sodnih talcs pri sodnem postopanju, ki 
ga pofcrenejo zaradi plačila terjatev iz državnih po-
tsojil. 

Člen 19. 

Zveza ali združba, ki je prejela posojilo iz držav
nih sredstev, mora dovoliti' organom ministrstva za 
agrarno reformo pregled vsega svojega poslovanja 
in stanja, kadarkoli ministrstvo t o zahteva. Ministr
stvu mora pošiljati poročila, predloge, mnenja i. dr., 
če jih ministrstvo zahteva; zveza pa mora tudi brez 
zahteve pošiljati 

1.) izpisek iz glavne knjige koncem vsakega 
meseca; 

2.) imenik članov z dolžnimi vsotami, razvršče
nimi po namenih predjemov, s številom vpisanih 
deležev, z zneskom vplačanih deležev in s površino 
njim dodeljene zemlje, in sicer vse to koncem po
slovnega leta; 

3.) koncem poslovnega leta bilanco s poročilom 
o poslovanju; 

; 4.) overovljen prepis zapisnika o glavni skup
ščini v osmih dneh po zborovanju; 

5.) statistične podatke koncem vsakega poslov
nega leta o imovinskem stanju svojih članov, pa tudi 
o svojem stanju in poslovanju: 

Popravek k pravilniku za davek na do
hodek od nesamostalnega dela in poklica 

(uslužbenski davek). 
V tem pravilniku, priobčenem v Uradnem listu 

z dno 31. marca 1928., št. 97/31, se mora glasiti v 
lestvici davka za mesečno ponavljajoče se dohodke 
(na strani 2-12.) zadnja vrsta drugega predelka pra
vilno «15 (ne: 14) %». 

Razglasi velikih županov ljubljanske 
in mariborske oblasti. 

Razglas. 
Njegovo Veličanstvo kralj je dovolil z ukazom 

z dne 7. februarja 1928., da ižpremeni mesto D u v -
n o v srezu duvanjskeon, travniška oblast,-' po iz
raženi želji svojih meščanov dosedanji naziv in da 
se imenuje odslej « T o m i s l a v G r a d » . . 

oddelka ministrstva za trgovino in industrijo v Ljub
ljani z dne 14. januarja 1925., Uradni list z dne 
24. januarja 1925., št. '27/7. 

V L j u b l j a n i , 
dne 5. aprila 1928.; 

0. br. 1493/1. 

Veliki župan 
ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

V M a r i b o r u , 
dne 27. marca 1928.; 

0. br. 958/1. 

Veliki župan 
mariborske oblasti: 

dr. Schaubach s. r. 

Razglas. 
Vsi vesroučitelji se vabijo, naj predlože čimprej 

neposredno računovodstvu delegacije minktrs t-a 
financ, odseku za ljubljansko in mariborsko oblast, 
v Ljubljani prijave veroučnih ur za dobo od dne 
1. novembra 1927. do dne 31. marca 1928., posebne 
prijave za potnino pa za čas od dne 1. septembra' 
1927. do dne 31. marca 1928. 

V L j u b l j a n i , 
dne 1. aprila 1928.; 

P. br. 2567. 

Za velikega župana 
ljubljanske oblasti: 

vršilec dolžnosti 
prosvetnega inšpektorja 

dr. Capuder s. r. 

V M a r i b o r u , 
dne 31. marca 1928.; 

P. br. 1808/1. 

Za velikega župana 
mariborske oblasti: 
prosvetni inspektor 

dr. Kotnik s. r. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

št. 374. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 2 2 . do dne 3 1 . marca 1928. 

V L j u b 1 j a n i, 
dne 28. marca 1928.: 

U. br. 4497/28. 

Veliki župan 
ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

V M a r i b o r u , 
dne 2. marca 1928.; 

U. br. 2824/1—1928. 

Veliki "župan 
mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

Razglas o roku za izpraševanje prosilcev 
za koncesijo zidarskega» tesarskega, ka-
menoseškega in vodnjakarskega mojstra. 

Na podstavi § 10. ministrske naredbe z dne 
27. decembra 1893., drž. zale. št. 195, se razpisuje 
rok za izpraševanje prosilcev za koncesijo zidar
skega, tesarskega in kamenoseškega mojstra na dan 
1 8 . j u n i j a 1 9 2 8 . Rok,za ustni izpit se naznani 
vsakemu prosilcu posebe pri pismenem izpitu. 

Rok za izpraševanje prosilcev za koncesijo ka
menoseškega mojstra se razpisuje na dan 2 7. j u 
n i j a 1 9 2 8 . 

Prošnje za pripustitev k izpitu, ki morajo biti 
opremljene z izkazi, navedenimi v §§ 10. do 12. za
kona z dne 26. decembra 1893., drž. zak. št. 193, 
naj se vlože najkesneje do dne 

2 6 . m a j a 1 9 2 8 . 
pri izpraševalni komisiji za zidarske, tesarske, ka
men oseške in vodnjalkatske mojstre v Ljubljani, 
Turjaški t rg št. 1. Pri tej komisiji je treba obenem 
plačati izpitno takso, določeno z naredbo bivšega 
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19 

39 
3 
17 

59 

30 

20 

14 
5 

Davica. — Diphteria et Croup. 
I Kamnik . . . . 

Kranj 
Laško 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 

Skupaj 

, 
2 

3 
2 
7 

1 

i 
„ 

2 
4 

, 
• 

2 
1 

3 

39 

Sen. — Erysipelas. 

Brežice . . . . 
Kranj 
Krško 
Laško 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 

Skupaj 

: 4 
2 
3 

3 
4 
16 

t 

i 
2 

3 

1 
3 

4 

4 
1 

i 
5 
4 

15 
V L j u b l j a n i , dne 3. aprila 1928. 

P o odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 

dr. Mayer e. г. 

* Priobčen po popravku v «Službenih Novmah 
kraljevine Srba, Hrvata.i Slovenaca» z dno 80. marca* 
1928., gt. 73/ХХШ. 
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Vet. br. 279. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

od dne 26. marca do dne 1. aprila 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev ereskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

knženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Kamnik: Loke (Loke 1 dvorec). 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j . 

Kastav: Kastav (Srdoči 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Artiče (Artiče in Zgornji Obrez po 1 dvo
rec, Dolenja vas 2 dvorca), Videm (Pesje 1 dvorec). 
Litija: Krka (Trebna gorica 1 dvorec), Leskovec (Sela 
2 dvorca). Novo mesto: Velika Loka (Kameni potok 
2 dvorca), Dobrniče (Sahovec 1 dvorec), Gorenje 
polje (Gorenje polje 1 dvorec), Prečna (Dolenja 
Straža 1 dvorec),#Iirna peč (Hrastje 1 dvorec), Novo 
mesto (Kandija 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Ljubljana, okolica: Medvode (Zbilje 1 dvorec), 
Vrhnika (Drenov grič 1 dvorec). 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Novo mesto: Šmihel-Stopiče (Dolenja Težka voda 
5 dvorcev). 

V L j u b i j a n i , dne 4. aprila 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
oblastni veterinarski referent Paulin s. r. 

S r e z 
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Celje 
Celje, mesto . . 

i Konjice . . . . 
j Maribor, levi breg 

Slovenjgradec . 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 

Skupina tifnznih bolezni 
. . . i 1 ! 1 I 1 1 

1 
1 
2 
1 
1 

Škrlatinka. — Scarlatina. 
Celje | 2 | . 
Celje, mesto . . . 1 I 1 

i Čakovec 2 , 
Dolnja Lendava. . 15 , 1 0 
Gornji grad . . . 5 . 

i Konjice 1 j 
: Ljutomer j 2 
I Maribor, desni breg 4 ] 
j Maribor, mesto . . 2 j 1 

Murska Sobota . . 1 ! . 
Prelog | 19 j 1 
Prevalje | 2 : 1 
Ptuj ' 5 | 5 
Ptuj, mesto . . . i 2 j 

' Slovenjgradec . . • . ! 1 
Šmarje pri Jelšah . , ! 1 

2 
4 
4 

1 
10 

2 
2 

2i 
1 
1 
2 
4 
3 

9 
3 

10 
1 
1 
1 

Skupaj . | 61 ! 23 22 

Dolnja Lendava 
Murska Sobota 
Ptuj 
Ptuj, mesto . 

Ošpice. — Morbilli. 

1 I 
i 21 

I 30 
- 13 

21 
61 i 28 
17 i 12 

61 

63 
18 

rok pri podpisanem sodišču dne 2. j u n i j a 1 9 2 8 . 
ob desetih. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 7. aprila 1928. 

BazQlasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

E. br. 611/22. 

Razglas o stanju hmeljskih bolezni 
v mariborski oblasti. 

Po drugem odstavku člena 4. pravilnika o kon
troli hmeljnih reznic (sadik) ob uvozu in v notra
njem prometu (Uradni list z dne 11. marca 1927., 
št. 456/114) objavljam seznamek onih občin, H so 
zakužene s hmeljnim rilčkarjem in znatnejp s pero
nosporo. Iz teh občin je po členu 3. omenjenega pra
vilnika prepovedano, izvažati hmeljne reznice. 

1.) P e r o n o s p o r a : Žalec ( s r e z C e l j e ) ; 
Tepanje, Loče, Konjice, okolica in Žice (s r e z K o 
n j i c e ) ; Spodnje Hoče, Zgornje Hoče, Slivnica, 
Limbuš, Ruše, Spodnja Potekava, Razvanje, Sveta 
Marjeta na Dravskem polju, Radvanje, Slovenska 
Bistrica, Rogoza in Orehova vas (a r e z M a r i b o r , 
l e v i b r e g ) . 

2.) H m e l j s k i r i l č k a r ( p l i n t u s p o r c a -
t u s ) : Sv. Pavel pri Preboldu, Sv. Peter, Gotovlje, 
Griže, Žalec, Petrovce, Velika Pirešica, Braslovče, 
Gomilsko, Grajska vas, Marija Reka, Polzela, Pre
kopa, Sv. Jeronim, Sv. Jurij ob Taboru in Vransko 
( s r e z C e l j e ) ; Kokarje (« . rez G o r n j i g r a d ) ; 
Tepanje, Žice in Tolsti vrh (s r e z K o n j i c e); Sveti 
Anton, Selnica ob Dravi. Zgornja Kungota in Sveti 
Martin pri Vurbergu ( s r e z M a r i b o r , l e v i 
b r e g ) ; Spodnje Hoče, Zgornje Hoče, Slivnica pri 
Mariboru, Sv. Marjeta na Dravskem polju, Limbuš, 
Ruše, Razvanje, Radvanje, Slovenska Bistrica, Ro
goza in Orehova vas ( s r e z M a r i b o r , d e s n i 
b r e g ) . 

V M a r i b o r u , dne 31. marca 1928. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

L. št. 13/3. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 2 2 . do dne 31 . marca 1928. 

Skupaj . ! 64 79 61 

; Celje 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg 
Prevalje 

Skupaj . 

Davica. — Diphterla et Croup. 
1 i 2 i . i 

I 2 

82 

1 

Konjice 
j Maribor, desni breg 

Maribor, mesto . . 
Ptuj 

) i 4 i 1 

Sen. — Erysipelas. 
i i i ; i 
i i . i . 
1 ! . i . 
i i . ; i 

: i 
i 

! i 

S 20/27—13. 790 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Vinko J e l e r , trgovec v Sevnici. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 20/27—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 157. 
k. r. odpravljen, ker se je sklenila prisilna porav
nava. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 
dne 4. aprila 1928. 

S 14/26—10. " 7 5 5 

Odprava konkurza. 
Prezadolženca: Josip F a r n i k in Ema F a r -

n i k, posestnika v Peklu pri Poljčanah. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 14/26—2 o imovini teh prezadolžencev, je po 
§ 139. k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa raz
deljena. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
oddelek III., 

dne 29. marca 1928. 

S 8/28—2. 779 

Kbnkurzni oklic. 

S r e z 
i s s * S ä 

<3> ë 
=2"§ 
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Krčevita odrevenelost — Tetani». 

Slovenjgradec . . | 1 j . - | • I • I 1 

Skupa) . | 4 I 1 | 2 i 
V M a r i b o r u , dne 5. aprila 1928. 

Za velikega župana mariboreke oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. JureČko s. r 

Vet. br. 51/16. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 9. aprila 1928. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Gornji grad: Mozirje, dkolica (Ljubija - Gneč 
1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

' Čakovec; Mursko Središče (Strukovec 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Ptuj : Šardinje (Ključarovci 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 9. aprila 1928. 

. Za velikega župana mariborske oblasti: 

oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi sodiš» in sodnih oblastev. 
S 13/28—,1. ' 791 

Konkurzni oklic 
Razglasitev konkurza o imovini Rajmunda 

L a n g a, registriranega pod firmo: R. Lang, trgo
vina s pohištvom, v Ljubljani. 

Konkurzni komisar: Anton Lajovic, svetnik de
želnega sodišča v Ljubljani. 

Upravnik mase: dr. Fran Tominšek, odvetnik v 
Ljubljani. 

Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 140 dne 2 8 . a p r i l a 1 9 2 8 . ob desetih. Oglasit-
veni rok do dne 2 5. m a j a 1 9 2 8. Ugotovitveni na-

Razglasitev konkurza o imovini Antona D o g š a, 
trgovca v Ormožu. 

Konkurzni komisar: dr. J a n k o Košan, okrajni 
sodnik in predstojnik okrajnega sodišča v Ormožu. 

Upravnik; mase: dr. Adam Ban, odvetnik v Or
možu. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Or
možu dne 1 4 . a p r i l a 1 9 2 8 . ob desetih. Oglasit-
veni rok do dne 3 1 . m a j a 1 9 2 8 . Ugotovitveni na
rok pri imenovanem sodišču dne 1 4 . j u n i j a 
1 9 2 8 . ob desetih. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 5. aprila 1928. 

S 9/28—2. 7 8 3 

Konkurzni oklic 
Razglasitev konkurza o imovini Anice T r a u -

n o v e , trgovke v Mariboru, Grajski trg št. 1. 
Konkurzni komisar: dr. Franc Peitler, višji sodni 

svetnik okrožnega kot trgovinskega sodišča v Ma
riboru. 

Upravnik mase: dr. Avguštin Reisman, odvetnik 
v Mariboru. 

Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 84 dne 1 6 . a p r i l a 1 9 2 8 . ob desetih. Oglasit-
veni rok do dne 2 5. m a j a 1 9 2 8. Ugotovitveni na
rok pri podpisanem sodišču dne 8. j u n i j a 1 9 2 8. 
ob desetih. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 6. aprila 1928. 

S 2/27—72. • 7 8 1 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Rudolf K o p a č , neregistriran 

trgovec v Novem mestu. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 2/27 o prezadolženčevi imovini, je po § 157. k. r. 
odpravljen, ker se je sklenila prisilna poravnava. 

Okrožno sodišče v Novem mestu,, oddelek L, 
dne 30. marca 1928. 

Cg la 190/28—2. 705 

Oklic. 
Dr. Rudolf Krivic, odvetnik v Ljubljani, je vlo

žil zoper Janeza S e 1 i š k a r j a, posestnika v Pod
utiku št. 29, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 
1643 Din 50 p. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
1 9 . a p r i l a 1 9 2 8. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 124. 
Ker je bivališče Janeza Seliškarja neznano, se 

mu postavlja za skrbnika dr. Josip Klepec, odvetnik 
v Ljubljani. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 23. marca 1928. 
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C П 317/28—1. 702 

Oklic 
Franc Erjavec, trgovec v Ljubljani, Valvazorjev 

trg, je vložil zoper Jožefa A d a m i č a , trgovca v 
Ljubljani, «Stan in dom», tožbo zaradi 548 Din 24 p. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 1 . a p r i l a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tom sodišču v sobi št. 50. 
Keer je sedanje bivališče Jožefa Adamiča nezna

no, se mu postavlja za skrbnika Ivan Hibšer, sodni 
sluga v p. v Ljubljani. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek II., 
dne 15. marca 1928. 

V П. 4/28—2. 

Oklic 
775 

Hranilnica in posojilnica društva katoliških moj
strov v Mariboru, r. z. z o. z., Ici jo zastopa dr. An
drej Veble, odvetnik v Mariboru, je vložila zoper 
Ludovika M a y e r j a in Cecilijo M a y e r j e v o , 
oba neznanega bivališča, zaradi hrambe premičnih 
stvari za menično terjatev v znesku 19.275 Din s 
pripadki predlog glede začasne odredbe. 

Ker je bivališče obeh tožencev neznano, se jima 
postavlja za skrbnika dr. Juro Jan, odvetnik v 
Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek II., 
dne 3. aprila 1928. 

A I 279/27—10. 723 3--3 

Poklic neznanih dedičev. 
Julijana B a j t s, dninarica v Vrbju, je dne 9. no

vembra 1927. umrla, ne da bi bila zapustila sporo
čilo poslednje volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Za skrbnika zapuščini se postavlja Josip Videm-

šek. 
Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, mora to v 

e n e m l e t u od današnjega dne naznaniti sodišču 
ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po preteku tega 
roka se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dediči 
svoje pravice, ile-tem, kolikor bi se pa to ne zgodilo, 
pripade zapuščina državi. . 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 20. marca 1928. 

E 2710/27—11. 605 

Dražbeni oklic 
Na predlog drja. Alojzija R a k u n a , odvetnika 

v Celju, bo dne 18. a p r i l a 1 9 2 8 . ob pol enajstih 
pri tem sodišču v sobi št. 4 na. podstavi obenem 
odobrenih pogojev dražba polovice nepremičnine: 
zemljiška knjiga Teharje, vi. št. 76: hiša, cenilna 
vrednost 5000 Din, hlev, cenilna vrednost 250 Din, 
zemljišče, cenilna vrednost 7321 Din 50 p — skupaj 
12.571 Din 50 p, služnostne pravice 25 Din, prava 
cenilna vrednost torej 12.546 Din 50 p; najmanjši 
ponudek 8370 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 1260 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III, 
dno 28. februarja 1928. 

E 15/28—7. 606 
Dražbeni oklic 

Dne 16. a p r i l a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo v 
občinski pisarni v Mozirju dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Mozirje, vi. št. 220, in sicer posa
meznih parcel št. 185/25 (pašnik), št. 375 (travnik), 
št. 384/2 (pašnik), št. 388/16 (travnik), št. tì67/l 
(pašnik) in št. 667/17 (pašnik). 

Cenilna vrednost: 280, 6250, 240, 480, 568 in 
256 Din; najmanjši ponudek: 187, 4167, 160, 320. 
379 in 171 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, 
dne 13. татса 1928. 

T 34/28-^. 782 

Amortizacija. 
Na prošnjo, ki jo je vložila firma: T o v a r n a 

s t r o j i I. družba z o. z. v Majšperku, se uvaja po-
stopanjo za amortizacijo nastopne povzetne prizna
nico, ki jo je rečena firma baje izgubila: Povzetna 
priznanica z dne 25. februarja 1928., št. 4, ki jo je 
izdala postaja državne železnice na Pragerskem za 
pošiljko s povzetjem 5556 Din 50 p Tovarni stroji! 
v Majšperku za J. Piricha v Ptuju. 

Imetnik te povzetne priznanice se pozivlje, мпј 
uveljavi svojo pravice v š e s t i h m e s e c i h , ker 
bi se sicer po tem roku izreklo, da je priznanica 
brez moči. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 31. marca 1928. 

A W 95/3-^392. 679 

Razglas o prostovoljni sodni dražbi 
zemljišča. 

Na predlog d o d i č e v p o J a n e z u Z u p a n c u , 
umrlem dne 26. marca 1903. v Gabrju* se bo pro
dajalo zemljišče vi. št. 380, davčna občina Spodnja 
Hudinja (enonadstropna, solidno zidana hiša št. 76 
v Gabrju, stoječa ob državni cesti, z dvoriščem in 
vrtom), na prostovoljni javni dražbi, ki se bo vršila 
dne 17. a p r i l a 1 9 2 8. ob petnajstih v pisarni 
notarja Avgusta Drukarja v. Celju kot sodnega ko
misarja. 

Vzklicna cena, pod katero se zemljišče ne proda, 
znaša 180.000 Din. Varščina znaša 18.000 Din. 

Zastavne pravice na zemljišču zavarovanih upni
kov ostanejo nedotaknjene. 

Prodajalci jamčijo za bremen prosti prenos last
ninske pravice; zdražitelj pa vstopi v najemno raz
merje glede kleparske delavnice, ki jo ima firma 
Koštomaj, in stavbe. 

Dražbeni pogoji so na vpogled v navedeni notar
ski pisarni. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek IV., 
dne 26. marca 1928. 

E 5899/27—11. 535 
Dražbeni oklic. 

Dne 13. a p r i l a 1 9 2 8 . ob desetin bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastralno občino Gradiško 
predmestje v Ljubljani, vi. št. 39. 

Cenilna vrednost: 319.200 Din; najmanjši ponu
dek: 122,100 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravrv 11 
v dobri veri. j 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je I 
nabit na uradni deski tega sodišča. j 

Okrajno sodišče v Ljubljani, | 
dne 29. februarja 1928. 

zađete rodbine, ki žele prenesti posmrtne ostanke 
svojih pokojnikov iz Francije" v našo kraljevino. 
Po tem roku izgube neprijavljene prizadete osebe 
pravico do ugodnosti, ki jih daje glede tega prenosa 
člen 5. zakona o narodnem priznanju onim, 'ki so 
zaslužni za domovino. 

Prenos z ugodnostmi, ki jih navaja ta zakonski 
predpis, se bo vršil po skupinah. Ugodnost, .ki jo 
daje člen 5. omenjenega zakona, je brezplačen pre
nos takih posmrtnih ostankov z ladjo ali po želez
nici od vkrcne postaje ali vkrcnega pristanišča (v 
tujini) in izkrcne postaje ali izkrcnega pristanišča 
(v naši državi). Vse stroške za izkop in prenos do 
pristanišča ali železniške postaje kakor tudi pogreb
ne stroške plača rodbina. 

Posmrtni ostanki naših državljanov, pokopanih 
v Franciji, katerih Todbine v določenem roku ne iz
razijo s pismeno prijavo željo, da bi jih prenesle tei 
jih pokopale v domovini, se izkopljejo in preneso v 
rakve, nalašč pripravljene v ta namen. 

Prijave za prenos se morajo poslati odboru za 
izvrševanje zakona o narodnem priznanju onim, ki 
so zaslužni za domovino, pri ministrstvu za vere; 
opremljene morajo biti s kolkom za pet dinarjev 
ter morajo obsezati te-le podatke: 

1.) pokojnikovo ime, njega priimek, datum, leto 
in rojstni kraj, datum in leto smrti, mesto, kjer je 
pokopan, pokopališče in številko parcele, kjer je 
pokopan, poklic in, če je bil vojaški obveznik, čin, 
vrsto orožja in edinico, ki ji je pripadal; podatke.o 
mestu, kjer je pokopan, jo treba po možnosti pod
krepiti z uradnim pismenim dokumentom; 

2.) prosilčevo ime, njega priimek, stalno stano-
vališče z označbo, v kakšnem sorodstvu je bil s po
kojnikom, čigar posmrtne ostanke želi prenesti, in 
obvezo, da poravna iz svojih sredstev stroške, kate
rih ni oproščen po členu 5. zakona o narodnem pri
znanju onim, ki so zaslužni za domovino. Ti stroški 
so: stroški in takse za izkop, stroški' za prenos do 
vkrcne postaje in za natovoritev, od izkrcne postaje 
pa za raztovoritev. prenos in pokop v naši državi 

Odbor za izvrševanje zakona o narodnem pri
znanju onim, ki so zaslužni za domovino, priskrbi 
po pristojnih faktorjih točne podrobne podatke o 
velikosti teh stroškov ter obvesti o njih kakor tudi 
o eventualnih ugodnostih prizadete osebe po tej poti. 

Iz pisarne ministrstva za vere — odbora za izvrše
vanje zakona o narodnem priznanju — v Beogradu, 

dne 29. marca 1928.; št. 2018. 

619 P VII 44/28—3. 
Razglasitev preklica. 

S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 
2. marca 1928., opr. št. L VU 2/28—7, je bil' Simon 
K u ž n e r, posestnik, stanujoč v Stoprcah št. 36, 
zaradi privajene zlorabo alkohola omejeno pre
klican. 

Za pomočnika mu je postavljen Franc Korže, 
posestnik v Stoprcah št. 11. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek VIL, 
dne 13. marca 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev, 

Objava odbora za izvrševanje zakona o 
narodnem priznanja onim, ki so zaslužni 
za domovino, glede prenosa posmrtnih 
ostankov naših državljanov iz Francije.* 

Ministrski svet je izvolil skleniti v seji z dne 
24. marca 1928., št. 2018: S pripravami, da se kon
centrirajo v rakve posmrtni ostanki naših državlja
nov, ki so umrli in so bili pokopani med minulimi 
vojnami na ozemlju republike Francije, je treba ta
koj začeti. — Iz tega Tazloga je postavil ministrski 
svet s to svojo odločbo rok do dne 1. a v g u s t a 
19 2 8., do katerega dne se morajo prijaviti pri-

111 = 
Odločba, s katero se uprava za gradnjo 
železnic izloča v posebno direkcijo kot 

direkcija za gradnjo železnic.* 
Gospod minister za promet je izdal dne 1. aprila 

1928. pod U. G. br. 4928/28 na- podstavi člena 238. 
finančnega zakona za leto 1928./1929. odločbo, s 
katero se uprava za gradnjo železnic izloča v po
sebno direkcijo kot direkcija za gradnjo železnic s 
sestavo, pristojnostjo, pravicami in dolžnostmi po 
prejšnji uredbi o organizaciji ministrstva za promet 
z dne 21. maja 1921., 

Iz uprave za gradnjo železnic pri generalni direkciji 
državnih železnic v Beogradu, 

dne 2. aprila 1928.; št. 4928. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 4. aprila 1928., št. 77. 

St. 2603. 788 3—1 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre
vzem železnobetonskega mostu čez Gflinščico v 
km 2-4 Tržaške državne ceste d r u g o j a v n o 
p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 2 5. a p r i l a 1 9 2 8. 
ob 11. uri v sobi št. 17. gradbene direkcije v Ljub
ljani. 

Isto tam se- dobivajo med uradnimi urami po
trebni podatld, pojasnila in ofertni pripomočki proti 
plačilu napravnih stroškov. 

Ponudbe naj. se glase v obliki popusta v odstot
kih (tudi z besedami) na vsote odobrenega proraču
na, Id znaša 240.857 Din 40 p. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa1 o 
licitaciji v «Službenih Novinah» in na razglasni 
deski gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 7. aprila 1928. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 6. aprila 1928., št. 79. 
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Št. 2832/П, 2833/П in 2839ДГ. 751 2—2 

Razpis dobav. 
Razpisuje se dobava: 

a) 10.000 kg jamskih tračnic; 
b) 350 q portlandskega cementa; 
c) 140 m8 jamskega lesa. 

Več pri podpisani direkciji 
Ponudbe naj se vlože najtesneje do dne 1 7 e g a 

a p r i l a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega radnika v Velenju, 

dne 3. aprila 1928. 

Št. 2937Д1. 785 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 10 jeklenih valjev za kisik. 
Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 4 e g a 

a p r i l a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 6. aprila 1928. 

St. 2945/П. 786 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava dveh nepremočljivih ponjav 

(cerad). 
Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 21 e g a 

a p r i l a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 6. aprila 1928. 

Št. 2993/П. 787 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 10.000 krajnikov. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 7 e g a 

a p r i l a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 7. aprila 1928. 

H. br. 9865/28. " 
Razpis. 

Higienski zavod kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev v Ljubljani razpisuje v zmislu uredbe 
ministrstva za narodno zdravje z dne 3. marca 1928., 
H.br.9865, člena 8., n a t e č a j z a n a j b o l j e i z -
v e d e n o h i g i e n s k o u r e d i t e v v kmetiški 
hiši, oziroma okolici (kuhinja, jedilna shramba, spal
na soba, vodnjak, stranišče z greznico, gnojišče itd.). 
Najboljše tri ureditve, odnosno asanacije, se nagrade 
s higienskimi potrebščinami v vrednosti po 3OO0, 
2000 in 1000 dinarjev in z diplomo. 

Natečaj se zaključi dne 1. oktobra 1928. Natanč
nejša navodila, načrti i. dr. se dobivajo pri higien
skem zavodu v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 6. aprila 1928. 
Predstojnik zavoda: dr. Ivo Pire s. r. 

v t o r e k d n e 5. j u n i j a 1 9 2 8 . za občine 
Jesenice, Kropo, Lesce in Ljubno; 

v s o b o t o d n e 9. j u n i j a 1 9 2 8. za občine 
Mošnje, Ovsiše, Predtrg, Radovljico in Rateče. 

Zakupni in dražbeni pogoji so na vpogled v 
uradu podpisanega sreskega poglavarja med običaj
nimi uradnimi urami. 

V R a d o v l j i c i , dne 31. marca 1928. 
Sreski poglavar: dr. Peter Vavpotič s. r. 

Št. 15. 754 

Razpis službe. 
Podpisani zdravstveni zastop rat&pisuje s l u ž b o 

s e k u n d a r i j a v ž e n s k i b o l n i c i v IN o-» 
v e m m e s t u и mesečno plačo 1500 Din, prosto 
hrano in prostim stanovanjem v zavodu. 

Pogoj: najmanj šestmesečna ginekološka in po
rodniška praksa. Izvrševanje privatne prakse je se-
kundariju prepovedano. 

Prošnje naj se vlože najkesneje do dne 3 0 e g a 
a p r i l a 1 9 2 8 . pri podpisanem zastopu. 

Zastop zdravstvenega okrožja v Novem mestu, 
dne 1. aprila 1928. 

Perko s.r. 

Št. 2758/28. 748 3—4 

Razglas o dražbi občinskih loviSč 
v radovljiškem srezu. 

Lovi spodaj označenih občin se bodo oddajali na 
javni dražbi v zakup v uradu podpisanega sreskega 
poglavarja za dobo o d d n e 1. j u l i j a 1 9 2 8 . d o 
d n e 3 1 . m a r c a 1 9 3 3 . z začetkom dražbe vsako
krat ob 9. uri po nastopnem vrstnem redu: 

v p o n e d e l j e k d n e 30. a p r i l a 1 9 2 8 . za 
občino Gorje; 

v s o b o t o d n e 2. j u n i j a 1 9 2 8 . za občine 
Begunje, Bled in Bohinjsko Bistrico; 

Št. 57. 
Razglas. 

750 

Lov politične občine Ojstrice, sestoj eč iz kata-
stralnih občin-Viča in Sv. Duha kakor tudi iz delov 
katastralnih občin Goriškega vrha, Ojstrice, Veljke 
in Kozjega vrha, v skupni površini 2906 ha. 18 a 
84 m2, se bo oddajal na javni dražbi v zakup za dobo 
4 let in 10 mesecev, t. j . od vštetega dne 1. junija 
1928. do vštetega dne 31. marca 1933. 

Izklicna cena je 3000 Din. Vadij, ki ga je treba 
položiti pred licitacijo, znaša 10% izklicne cene. 

Dražba se bo vršila v občinskem uradu za občino 
Ojstrico v Dravogradu št. 5 dne 10. m a j a 1 9 2 8 . 
ob desetih; tam so tudi na vpogled ostali dražbeni 

Р°в0Р- predstojništvo občine Ojstrice, 
dne 3. aprila 1928. 

Župan: Morij s.r. 

Razne objave. 
776 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 31. marca 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 390,496.905-51 
Posojila 1.608,544501-52 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.072,664.8/3-70 
Račun začasne zamene 299,538.842-26 
Dolg države 2.966,855.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163— 
Saldo raznih računov 567,613,235-76 

Pasiva. 
Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 

zlatu: od te vplačano . . . . 
Rezervni fond . . . 
Novčanice v obteku 
Državni račun začasne zamene . . 
Terjatve države po raznih računih 
Razne obveznosti 
Terjatve države za zastavljene do

mene 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fende 

9.043,590.555-75 

30,000.000— 
11,180.235-07 

5.452,857.055— 
299,538.842-26 
134,847.894-83 
893.743.495-59 

2.138,377.163— 

88,055.870-— 
9.043,590.555-75 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 6 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 '% na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Št. 164/2. 
Razglas. 
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XX. r e d n i o b č n i z b o r K r e d i t n e g a 
d r u š t v a M e s t n e h r a n i l n i c e l j u b l j a n 
s k e v L j u b l j a n i se bo vršil dne 17. a p r i l a 
1 9 2 8. ob 15. u r iv posvetovalnici Mestne hranilnice 
ljubljanske, v Ljubljani, Prešernova ulica št. 3, s tem 

d n e v n i m r e d o m : 
1.) Čitanje zapisnika o ХГХ. rednem občnem 

zboru. 
2.) Poročilo odbora o društvenem delovanju 

letu 1927. 
3.) Poročilo računsko-pregledovalne komisije o 

računskem zaključku za devetnajsto poslovno dobo 
4.) Določitev števila odbornikov in njih namest

nikov in volitev teh upravnih organov. 
5) Volitev članov računsko-pregledovalne komi

sije in njih namestnikov. 
6.) Raznoterosti. 

Engelbert Franchetti s. r., predsednik 

7 7 8 Vabilo na 48. občni zbor, 
ki ga bo imela 

Kmetska posojilnica 
ljubljanske okol ice, 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo 
T Ljubljani, 

v četrtek dne 2 6. a. p r i 1 a 1 9 2 8. ob 15. uri v sejni 
dvorani posojilnice v Ljubljani, Dunajska cesta št. 18. 

D n e v n i r e d : 
1.) Predsednikov nagovor. 
2.) Poročilo ravnateljstva, 
3.) Poročilo nadzorništva. 
4.) Odobritev letnega računa. 
5.) Razdelitev dobička. 
6.) Volitev predsednika, podpredsednika in treh 

članov načelništva. 
7.) Volitev treh članov nadzorništva. 
8.) Predlogi zadružnikov. 
V L j u b l j a n i , dne 6. aprila 1928. 

Načelništvo. 

Vabilo na VIL redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Tovarna klobukov «Sešir», 
d. d. v Škofji Loki, 

dne 2 6. a p r i l a 19 28. ob 12. uri v sejni dvorani 
Zadružne gospodarsko banke, d. d. v Ljubljani, z. 

naslednjim 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) poročilo o poslovanju v letu 1927. in pred
ložitev bilance z dne 31. decembra 1927. 

2.) Poročilo nadzorstvenega sveta in podelitev 
absolu torija upravnemu svetu. 

3.) Sklepanje o uporabi čistega dobička. 
4.) Volitev nadzorstvenega sveta. 
5.) Slučajnosti. 789 
V L j u b l j a n i , dne 10. aprila 1928. 

Upravni svet 
Občnega zbora se smejo udeležiti oni delničarji,, 

ki so položili pri blagajni Zadružne gospodarske, 
banke ali Ljubljanske kreditne banke v Ljubljani 
vsaj tri dni pred zborovanjem najmanj deßet delnic 
z nezapadlimi kuponi vred. Delnice morajo ostati 
založene do konca občnega zbora (člen 14. družbenih 
pravil). Na občnem zboru daje vsakih deset delnic 
po členu 16. družbenih pravil po en glas. 

7 5 3 Vabilo na občni zbor 
Oblacilnice za Slovenijo, 

r. z. z o. z. v Ljubljani, 
ki se bo vršili dne 2 7. a p r i l a 1 9 2 8 . v zadružni 
pisarni v Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 7. s tem 

d n e v n i m r e d o m : 
1.) Poročilo načelništva. 
2.) Poročilo nadzorništva. 
3.) Odobritev računskega zaključka za leto 1927. 
4.) Volitev nadzorništva. 
5.) Dopolnilna volitev načelništva. 
6.) Izprememba zadružnih pravil. 
7.) Slučajnosti. 0 № c î l n i c a M Slovenijo, 

r. z. z o. z. v Ljubljani. 

695 3-3 Poziv upnikom. 
Upniki T v o r n i c e u č i l i n š o l s i k i h p o 

t r e b š č i n v L j u b l j a n i , r. z. z o. z. v ftkvida^ 
ciji, se po § 40. zadružnega zakona pozivljejo, naj 
priglase morebitne terjatve. 

Likvidatorji. 

792 Objava. 
Izgubila sem originalna dekreta: 
a) bivšega okrajnega šolskega sveta v Krškem 

št. 288 z dne 16. februarja 1920. o imenovanju za 
pomožno učiteljico v Št. Janžu na Dolenjskem, in 

b) okrajnega šolskega sveta v Karanju š t 227 z 
dne 12. februarja 1921. o imenovanju (premestitvi) 
za pomožno učiteljico v Podblici. 

Oba dekreta proglašam za neveljavna. 
i Helena Jenko s. r., učiteljica v p. v Tržiču. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek • Ljubljani м Tieka in izdaja: DelciSka tfokama, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 

Mk. •VuSnsAt&i. "dïffc-.i*--. rifciJJâ&iStf. 
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Poštnina plačana v gotovini. f \ 

36. V Ljubljani, dne 14. aprila 1928. 

• / 

Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V a « b i n a i 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 
112. Pravilnik o prenašanju poštnih pošiljk po zraku v 

notranjem prometu kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. 

113. Odločba, s katero se znižuje minimalna stopnja 
uvozne carine na riž, če ga uvažajo domače lu-
ščilnice v dodelavo. 

114. Porazdelitev odsekov ukinjenega kontrolnega od
delka ministrstva za pošto in telegraf. 

115. Popravek k pojasnilu o ocarinjanju avtomobilnih 
gum. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 81 z dne 10. aprila 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne '̂ Sega 

marca 1938.: Odlikovan je z redom sv. Save Ш. vr
ste Julij B e t e 11 o, član narodnega gledališča v 
Ljubljani. '"'^| 

Odlok ministra za notranje posle z dne 10. marca) 
1928.: Sprejeta je ostavka, ki jo je podal na državno 
službo đr. Amon Š r a j , sreski komisar v 8. skupini 
I. kategorije pri velikem županu ljubljanske oblasti 
v Ljubljani 

Zapisnik o LV. redni seji narodne: skupščine z 
dne 28. marca 1928. 

Razglas ministrstva pravde glede obnov« zem
ljiških knjig na Dunaju, ki jih je dne 15. julija 1927. 
uničil požar, in sicer za davčne občine: Innere Stadt, 
Leopoldstadt, Landstrasse, Wieden, Margarethen, 
Mariahilf, Neubau, Josefstadt, Aisergrund in Bri-
gittenau. — Prijave in pritožbe se morajo vložiti do 
dne 30, aprila 1928. pri deželnem sodišču za civilne 
stvari na Dunaju (ustno v I. okraju, Strauchgasse 1, 

|| pismeno pa v I. okraju, Herrengasse 17). •— Razglas 
navaja tudi popolni seznamek nepremičnin, ki so se 
vpisale v nove zemljiške knjige. 

Številka 82 z dne 11. aprila 1928.: 
Odloki ministra za finance z dne 25. in 28. febru

arja in z dne 1. in 2. marca 1928.: Pomaknjeni so iz 
4. skupino П. kategorije v 3. skupino П. kategorije 
pri tobačni tvornici v Ljubljani strokovnjaki Viktor 
L o g a r, Božidar Z o r i č in Bernard L o j k o kakor 
tudi knjigovodja Anton Z1 a j p a h. 

Odlok ministra za narodno zdravje z dne 4. aprila 
1928.: Kosti I l i j e v i ć u v Štipu je prepovedano, 
izdelovati sirup in emplaster «Tussilage». 

Zapisnika V LVI. ,in LV1I. redni seji narodne 
skupščine z dne 29. in 30. marca 1928. 

Uredbe osrednje vlade. 

112. 
Na podstavi člena 2. uredbo o organizaciji mini

strstva za pošto in telegraf in poštno-telegrafsko-
telefonske stroke predpisujem po zaslišanju poštno-
telegrafsko-teilefonskega sveta 

Prav i ln ik 
o prenašanju poštnih pošiljk po zraku 
v notranjem prometu kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev.* 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 9. aprila 1928., st. 80/XXVI. 

Obče odredbe. 

O d p r e m 1 j a n j e p o š t n i h p o š i l j k 
p o z r a k u . 

Člen 1. 
V kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev se 

smejo prenašati po zraku te-le poštne pošiljke: pis
ma, dopisnice (odprte in zaprte), poslovni papirji, 
blagovni vzorci, tiskovine vsake vrste (kamor spa
dajo tudi izbočene tiskovine za slepce), poštne na
kaznice, pisma z označeno vrednostjo in vrednostni 
in navadni paketi. 

Ne da "••bi posredovala pošta, se sme dovoliti 
družbam za zračni promet s specialnimi pogodbami, 
da prenašajo j» zraku korespondenco med svojimi 
napravami v službenem razmerju teh naprav. 

Člen 2. 
Do kolike maksimalne vrednosti se sprejemajo v 

odpremo po zraku vrednostna pisma in vrednostni 
paketi kakor tudi to, s kolikimi dimenzijami in do 
kolike teže se sprejemajo v odpremo po zraku vred
nostni in navadni paketi, se določi po pogodbi z 
družbami za zračni promet v mejah občih poštnih 
predpisov. 

T a k s a in o b č i p o g o j i za s p r e j e m a n j e 
in o d p r o m l j a n j e p o š i l j k p o z r a k u . 

Člen 3. 
Pošiljke, ki se predajajo pošti v odpremo po 

zraku, se zovejo « a v i o n s k e p o š i l j k e » . Za te 
pošiljke so plačuje poleg redne poštne takse posebna 
dopolnilna taksa za zračni prenos po tarifi, ki jo 
predpiše minister za pošto in telegraf. Osnovna in 
dopolnilna taksa za avionske pošiljke se morata 
položiti v popolnem znesku takrat, ko se pošiljka 
preda pošti v odpremo. 

Neplačane aH nezadostno plačane pošiljke se, ne 
odpremljajo po zraku. S temi pošiljkami so postopa 
po predpisih pravilnika za notranjo poštno službo. 

Člen 4. 
Dokler se ne uvedejo posebno znamke za fran-

kiranje avionskih pošiljk, se uporabljajo za taksi
ranje navadne poštne znamke. 

Znamke, nalepljene na avionskih pošiljkah pri 
poštah, ki vrše odpromljanje po zraku neposredno, 
so uničujejo s posebnimi žigi, ki imajo ime pošte, 
natisnjeno v službenem in francoskem jeziku, poleg 
tega pa besede: «Z avionom — par avion». Ostale 
pošte, ki ne ođpremljajo avionskih pošiljk po zraku 
neposredno, žigosajo avionske pošiljke z navadnimi 
žigi. 

Člen 6. 
Avionske pošiljke se odpremljajo ob sprejemu od 

pošiljateljev s posebno nalepnico modre barve, na 
kateri so besede; «Z avionom — par avion». 

Na vrednostne pošiljke se te nalepnice ne na-
•lepljajo, ampak nanje se zapisujejo te besede z 
barvnim pisalom.. 

Ce ne preda pošiljatelj pošti avionske pošiljke 
v odpremo neposredno, ampak jo vrže v poštni na
biralnik, mora zapisati nanjo v zgornjem levem oglu 

besede: «Z avionom — par avion». Za to pošiljko 
mora plačati predpisano takso, sicer,, se postopa z 
njo po tretjem odstavku člena 3. tega pravilnika. 

Člen 6. 
Avionska pošiljka, za katero se izda pošiljatelju 

sprejemni list, se mora vpisati v ustrezno sprejemno 
I knjigo; da se je odpreanila pošiljka po zraku, pa je 
treba označiti v pripombi te knjige z besedama: «Z 
avionom». 

Pošte, ki leže ob zračni progi in odpremljajo po
šiljke po zraku neposredno, smejo voditi za avionske 
pošiljke, o katerih izdajajo sprejemne liste, ločene 
sprejemne knjige, na- katere se zapišejo v zaglavju 
besede: « P o š i l j k e z a o d p r e m o z a v i o -
n o m». 

Člen 7. 
Avionske pošiljke se smejo odpremljati po zraku 

na vsej poti ali pa na. delu te poti. 
Na vsej poti se odpremljajo po zraku pošiljke 

v one kraje, nad katerimi drži zračna proga in kjer 
avioni plovejo. 

Na delu poti se odpremljajo po zraku pošiljke v 
one kraje, ki. niso neposredno zvezani z zračno 
progo, prav tako pa tudi one pošiljke, glede katerih 
izrečejo stranke željo, da bi se odpremile po zraku 
samo na delu poti. 

Na avionskih pošiljkah, ki se prenašajo na delu 
zračne poti, se mora po tem prenosu prečrtati 
označba: «Z avionom — par avion» z dvema vodo
ravnima črtama in te pošiljke se odpremljajo dalje 
z rednimi prenosnimi sredstvi. 

V r o č a - n j e a v i o n s k i h p o š i l j k . 

Člen 8. 
Avionske pošiljke se vročajo kar najhitreje ter 

morajo priti, ko prispejo na naslovno pošto, v, prvo 
partijo za vročitev. 

Pošiljatelji avionskih pošiljk smejo zahtevati, da 
se vroče njih pošiljke prejemniku na stanovanje po 
posebnem slu takoj, ko prispejo; plačati pa morajo 
za to posebno takso za nujno vročitev. 

Člen 9. 
Avionske pošiljke, glaseče se na prejemnik©, ki 

so izpremenili stanovališče, se odpravljajo v novi 
namembni kraj z navadnimi prenosnimi sredstvi. 

I Izvzete pa so od tega, če je prejemnik zahteval, da 
se mora izvršiti ta nadaljnja odprava pò zraku, 5n 
če je plačal vnaprej novo takso za zračni prenos pri 
pošti, ki naj odpremi tako pošiljko. 

Ce se izvrši nadaljnja odprava ali vrnitev avion
skih pošiljk z navadnimi prenosnimi sredstvi, mora 
pošta nalepnico «Z avionom — par avion» kakor 
tudi vsako zabeležko, ki se nanaša na zračni pre
nos, prečrtati z dvema debelima vodoravnima črtama. 

^ O d g o v o r n o s t in o d š k o d n i n a za a v i o n 
s k e p o š i l j k e . 

Člen 10. 
Poštna uprava prevzema odgovornost in daje 

odškodnino za izgubljene in uničene avionske po
šiljke po občih poštnih predpisih. 
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P o v r a č i l o p o š t n i h t a k s . 

Ölen 11. 
Če prispe avionska pošiljka v naslovni kraj poz

no, nima pošiljatelj pravice do povračila poštnih 
taks. 

Specialne odredbe. 

O d p r e m l j a n j e p o š i l j k p o z r a k u . 

Člen 12. 
1. Pri poštah, ki ne leže ob zračni progi. 

Avionske pošiljke se odpremljajo pri poštah, ki 
ne leže ob zračni progi, ob prvi prihodnji ekspediciji 
z navadnimi pošiljkami; vendar pa se sestavljajo za 
navadne pisemske pošiljke posebni svežnji. 

Na nazivnico teh svežnjev se zapišejo poleg od
tisnjenega žiga one pošte, ki vrši odpremo, besede: 
«Z avionom — par avion» in naziv pošte, H leži na 
odhodni točki dotične zračne proge. 

Avionske pošiljke, ki se vknjižujejo, se kartirajo 
obenem z ostalimi pošiljkami, in sicer posamezno, v 
pripombi karte pa se postavlja beseda: «Z avionom». 

2. Pri poštah, ki leže ob zračni progi. 
Pisemske avionske pošiljke se odpremljajo _ pri 

poštah, ki leže ob zračni progi, neposredno v avion
skih sklepih. Pošiljke, ki se vknjižujejo, se kartirajo 
po kartah, iz navadnih pošiljk pa se sestavljajo 
svežnji, na katere se polagajo nazivnice kakor pri 
pošiljkah iz točke 1. tega člena. 

Avionski sklepi so dvoji: pisemske vreče in pi
semski paketi. Kolikržna je pač tvarina, se uporablja 
eden teh dveh sklepov. Na nazivnico vsakega sklepa 
se odtisne žig one pošte, ki sestavi sklep; poleg tega 
je treba zapisati ime naslovne pošte in besede: «Z 
avionom — par avion», naposled pa še čisto težo 
poštne tvarine, ki se odpravlja v sklepu. 

Člen 18. 
Ta pravilnik stopi v veljavo dne 15. februarja 

1928.; objaviti so mora v «Službenih Novinah» in 
v «P. T. Vesniku». 

V B e o g г a d u, dne 10. februarja 1928.; št. 5750. 
Minister za pošto in telegraf: 

Vlajko Kocić s. r. 

113. 
Odločba» s katero se znižuje minimalna 
stopnja uvozne carine na riž, če ga uva-

žajo domače luščilnice v dodelavo/ 
Ministrski svet je sklenil v seji z dne 20. marca 

1928. na podstavi člena 15. v predlogu aakona o 
obči carinski tarifi: 

cl.) Minimalni stopnji iz naslednjih tarifnih šte
vilk uvozne tarife v predlogu zakona o obči carinski 
tarifi se znižujeta na te-le stopnji: 

a) iz tar. št. 5., točke 1., na oluščen riž, s kate
rega je sneta samo zunanja luskina, a še ni oproščen 
notranje opne, od 7 (sedem) dinarjev za 100 kg na 
2 (dva) dinarja za 100 kg; 

b) iz tar. št. 5., točke 2., na neoluščen riž od 4 
(štirih) dinarjev za 100 kg na 2 (dva) dinarja za 
100 kg. 

2.) Znižani stopnji iz točke 1.) te odločbe se 
uporabljata na oni riž, ki ga uvažajo luščilnice riža 
v nadaljnjo predelavo — lušcenje, poliranje, bru
šenje itd., ob pogojih, ki jih predpiše minister za 
finance. 

3.) Ta odločba stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v službenih Novinah'.» 

} Zaradi pravilnega uporabljanja zgoraj- navedene 
odločbe dajem carinarnicam na podstavi člena 23. 

Vrednostna pisma, vrednostni in navadni paketi ; v predlogu zakona o obči carinski tarif! po zaslišanju 
se kartirajo posemezno v posebni karti, predajajo carinskega sveta ta-le navodila-
pa se odprto iz roke v roko. 

Karta se pošlje v zavojnici, naslovljeni na na
slovno pošto. 

Ölen 13. 
Sestavljeni avionski sklepi in pošiljke,, ki se 

predajajo odprto iz roke v roko, se vpisujejo v pre-
dajni seznamek (obrazec A, št. 2). PoŠte, ki odprem
ljajo avionske pošiljke neposredno z zrakoplovnim i 

Znižani minimalni stopnji carine iz točke 1.) zgo
raj omenjene odločbe ministrskega sveta se uporab
ljata samo na oni neoluščeni riž, t. j . riž, ki ni bil 
po žetvi nikakor predelan, kakor tudi na oni riž, s ka
terega je sneta zunanja luskina, ne pa tudi notranja 
opna, najsi se uvaža samo v lušcenje ali poleg lu-
sčenja tudi v poliranje in brušenje, in sicer v do
mačih luščilnicah riža. 

Luščilnice riža, ki se žele koristiti z zgoraj omonje 

1.) Nakazniški odsek ukinjenega kontrolnega od
delka tega ministrstva prehaja v sestavo generalne 
direkcije poštne hranilnice v Beogradu z nazivom: 
«N a; k a z n i š kj o - k o n t r o 1 n i o d SÌ ok». 

2.) Odsek za pregledovanje poštnih računov uki
njenega oddelka prehaja v sestavo poštnega oddelka 
ministrstva kot «P oš t n o - k o n t r o l n i o d s e k » . 

3.) Odsek za pregledovanje telegrafskih in tele
fonskih računov ukinjenega oddelka prehaja v se
stavo telegrafsko-telefonskega oddelka kot « T o l e -
g r a i f e k o - t e l e f o n s k o - k o n t r o l n i o d 
sek». 

4.) Osebje ukinjenega odseka ostane do nadaljnje 
naredbe v istem odseku pri generalni direkciji pošt
ne hranilnice. 

5.) Osebje drugih dveh odsekov prehaja v upravo 
novoodrejenih oddelkov. 

6.) Obči oddelek tega ministrstva in generalna 
direkcija poštne hranilnice naj pripravita v najkraj
šem času izpremembe in dopolnitve dosedanjih pra
vilnikov po gorenji odločbi. 

Ta izprememba velja od današnjega dne. 
V B e o g r a d u , dne 28. marca 1928. 

Namestnik 
ministra za pošto in telegraf, 

minister za poljedelstvo in vodo: 
Sv. Stanković s. r. 

115. 
Popravek k pojasnilu o ocarinjanju 

avtomobilnih gum. 
V tem pojasnilu (Uradni list z dne 27. marca 

1928., št. 87/30) se mora; glasiti točka 2.) pravilno: 
Zunanje avtomobilno gume, razrezane na kose 

preko 40 cm dolžine, se ocarinjajo kakor predmeti 
iz tar. «t. 387.; kosi, dolgi 40 cm in manj, pa se oca
rinjajo kot odpadki po tar. št. 386. uvozne carinske 
tarifa 

družbami, sestavljajo prodajni seznamek v triphkatu { n i m a z n i ž a n i m a stopnjama na riž, se morajo obrniti 
z indigovim papirjem predhodno na generalno direkcijo carin z vlogo, 

Avionske pošiljke predaja posta zrakoplovni rf ^^у. akteri riž (ali riž samo z notranjo 
družbi po triplikatu predajnega seznamka, ki ostane 
pri odpremni pošti, ko ga je podpisal družbeni organ. 

Unikat in triplikat predajnega seznamka pre
vzame družbeni organ s pošiljkami za odpremo. 

Ko prispe organ na postajo, na kateri mora 
družba za zračni promet izmenjati poštno tvarmo, 
preda naslovni pošti avionske pošiljke, ki so name
njene zanjo, s triplikatom predajnega seznamka; uni
kat, na katerem je naslovna pošta potrdila sprejem 
poštne tvarine, pa obdrži za družbeno potrebo. 

Na predajnem seznamku morajo označiti poštni 
organi ob vsaki ekspediciji in vsakem sprejemu 
avionskih pošiljk t o č n i č a s . ko so pošiljko eks-
pedirali ali sprejeli. 

N e p r a v i l n o s t i ob s p r e j e m u i n p r e d a j i 
p o š t n i h p o š i l j k . 

Člen 14. 
Ce bi se primerili ob sprejemu in predaji avion

skih pošiljk kakršnekoli nepravilnosti proti družbi 
za zračni promet, morajo te nepravilnosti skupno 
konstatirati poštni in družbeni organi ter jih potrditi 
a svojimi podpisi na predajnem seznamku. 

Člen 15. 
Na katerih zrakoplovnih progah in kdaj se>_ pre

našajo poštne pošiljke po zraku, odreja poštni od
delek ministrstva za pošto in telegraf sporazumno z 
družbo za zračni promet na podstavi sklenjene po
godbe. 

Člen 16. 
Načelnik poštnega oddelka pri ministrstvu za 

pošto in telegraf se pooblašča, da sme predpisati za 
izvrševanje odredb tega pravilnika potrebna navo
dila; pri tem pa se mora strogo ravnati po predpisih 
tega pravilnika in po pogodbah, sklenjenih z družbo 
za zračni promet. 

Člen 17. 

Odredbe pravilnika za notranjo poštno službo se 
uporabljajo povsem tudi na avionske pošiljke, koli
kor ni glede teh pošiljk odredb v tem pravilniku. 

opno ali tudi z zunanjo luskino) kakor tudi koliko 
množino žele uvoziti v nadaljnjo in kakšno pre
delavo. Vlogi je treba priložiti: potrdilo pristojne 
industrijske, trgovsko-obrtniške ali obrtniške zbor
nice, da je uvoznik lastnik luščilnice za dodelavo: 
lušcenje, brušenje in poliranje riža; potrdilo ministr
stva za trgovino in industrijo o letni kapaciteti za 
dodelavo riža kakor tudi fakturo, na kateri uvoznik 
svojeročno potrdi, da jo originalna. V vlogi se mora 
tudi označiti, pri kateri carinarnici naj se uvozi riž. 

Generalna direkcija predpiše v svojem odloku 
podrobne pogoje o načinu, po katerem naj so vodi 
kontrola, in o predelavi. 

Ko uvoznik, ki je dobil ugodnost, predloži cari
narnici uvozno deklaracijo z izrecno označbo, da 
hoče ocariniti riž po znižani postavki z točke 1.) 
omenjene odločbe, sklicevaje se na odobritev gene
ralno direkcije carin za uvoz te količine, pregkxia 
carinarnica blago, vzame iz vsakega petega tovorka 
pravilno oznamenovane ogledke, da se strokovno 
preiščejo v pristojnem kemijskem laboratoriju, ter 
izvrši po prejetem poročilu ekspedicijo po veljavnih 
predpisih carinskega zakona. 

V B e o g r a d u , dne 24.marca 1928.; 
C. br. 11.453. Minister za finance: 

dr. B. Markovié s. r. 

114. 
Porazdelitev odsekov ukinjenega kon
trolnega oddelka ministrstva za poŠto 

in telegraf.** 
Na podstavi člena 250. finančnega zakona z dne 

28. marca 1928. in členov 2. in 20. uredbe o organi
zaciji 'ministrstva za pošto in telegraf in poštno-
telegrafsko-telefonske stroko odrejam: 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 30. marca 1928., št. 73/ХХШ. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 9. aprila 1928., št. 80/XXVI. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

Vet. br. 311. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 
od dne 2. do dne 8. aprila 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev sreekih poglavarjev (mest
nega magistrata) во natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice:. Artiče (Artiče in Zgornji Obrez po 1 dvo

rec, Dolenja vas 2 dvorca), Videm (Pesje 1 dvorec). 
Kočevje: Videm (Ponikve 2 dvorca). Litija: Krka 
(Trebna goriea 1 đvorec), Leskovec (Sela 2 dvorca). 
Novo mesto: Velika Loka .(Kameni potok 2 dvorca), 
Gorenje polje (Gorenje polje 1 dvorec), Prečna (Do
lenja Straža 1 dvorec), Mirna peč (Hrastje 1 dvorec). 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Novo mesto: Šmihel-Stopiče (Dolenja Težka1 voda 

5 dvorcev). 
V L j u b l j a n i , dne 11. aprila 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti; 
oblastni veterinarski referent Paulin s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
U V 296/27—8. 813 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja i 
Podpisano okrajno sodišče je razsodilo 8 sodbo 

z dne 9. junija 1927., potrjeno s sodbo okrožnega 
kot vzklicnega sodišča v Celju z dne 8. novembra 
1927., da je Anton K a r i , 48 let star, po poklicu 
čevljar in sejmaf v Petrovčah št. 53, kriv prestopka 
po členu 6. zakona o pobijanju draginje življenskih 
potrebščin in brezvestne spekulacije z dne 30. de
cembra 1921., Uradni list z dne 18. januarja 1922., 
št. 6/5, storjenega s tem, da ni imel dne 16. maja 
1927. na sejmu v Vojniku, sodni okraj Celje, ko je 
prodajal življenske potrebščine, in sicer Sevljo, niti 

,~.^A. «&. jk *-k*. • •' ; - 'lïiÉ&Ùa . .'. * ï , ' i i J * f j i i l i \ .'• 
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sumarno niti podrobno označenih cen posameznim 
predmetom tako, da bi jih bil lahko vsakdo razločno 
videl. 

Zaradi tega je bil obsojen po členu 6. navedenega 
zakona na 12 ur zapora in na 50 dinarjev denarne 
kazni, ki se izpremeni ob neizterljivosti v nadaljnjo 
kazen 24 ur zapora. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 2. aprila. 1928. 

Cg- la 239/28—2. 694 
Oklic. 

Dr. Rudolf Ravnik, odvetnik v Mariboru, je vlo
žil zoper l e ž e č o z a p u š č i n o p o p o k o j n e m 
F r a n c e t u P e r g d o l t u , mesarskem mojstru v 
Mariboru, tožbo zaradi 11.129 Din s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
26. a p r i l a 1 9 2 8 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 80. 
Ker k zapuščini še ni vloženih dednih prijav, se 

ji postavlja za skrbnika dr. Ivan Kimovec, odvetnik 
v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 
dne 23. marca 1928. 

svoje pravice, le-tem, kolikor bi se pa to ne zgodilo, 
pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek I-, 
dne 7. aprila 1928. 

-C«' la 109/28—5. 
Oklic 

756 

Firma Maks Durjava & Co., tovarna perila v Ma
riboru, je vložila zoper Vojislava A k s e n t i j e -
v i 6 a, trgovca v Kragujevcu, tožbo zaradi 8732 Din 
« pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 8. a p r i l a 1 9 2 8. 

•ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 80. 
Ker se tožba tožencu kljub večkratnim poizku

som ne more vročiti, se mu postavlja po § 121. c. p. r. 
za, skrbnika dr. Alojzij Klemenčič, odvetnik v Mari
boru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 
dno 3. aprila 1928. 

A 56/28—1. Ö19 

Oklic, s katerim se sklicujejo zapuščinski 
upniki. 

Anton Ü b e l , posestnik, trgovec in gostilničar v 
Starem trgu št. 18, je dne 27. marca 1928. umrl. 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine, se poziv-
ljejo, naj jih napovedo in dokažejo dne 3. j u l i j a 
19 2 8. ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 2 ustno 
ali pa do tega dne pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, 
ki niso zavarovani z zastavno pravico, nikake na
daljnje pravice do te zapuščine, ako bi zaradi plačila 
napovedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, oddelek L, 
dne 5. aprila 1928. 

818 € 104/28—1. 

Oklic. 
Dr. Armin Strasser in. Alieo Strasser, rojena Ru-

dolfer, posestnika v Dolnji Lendavi, sta vložila zoper 
Matjaža F a т k a š a, posestnika v Žižkih, sedaj 
nekje v Ameriki, tožbo zaradi razrušitve skupnosti. 

Narok VA ustno sporno razpravo se je določil 
na dan 2 8 a p r i l a 1 9 2 8 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 

Ker je bivališče Matjaža Farkaša neznano, se mu 
postavlja za skrbnico njegova žena, Terezija Farkaš, 
Tojena Rous, posestnica v Žižkih. , 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dno 2. aprila 1928. 

E 3256/27—8. 611 

Dražbeni oklic. 
Na predlog, ki ga je. podala firma H e d ž e t & 

K o r i t n i ' k , veletrgovina v Ljubljani, bo dne 
2 8. a p r i l a 1 9 2 8 . ob devetih pri tem sodišču v 
sobi št. 4 na podstavi obenem odobrenih pogojev 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Spodnja Hu-
dinja, vi. št. 441: hiša z gospodarskim poslopjem in 
priteklino, cenilna vrednost 56.327 Din 50 p, vrt v 
izmeri 6 a 9 m2, cenilna vrednost 9342 Din — sku
paj 65.669 Din 50 p; najmanjši ponudek 43.778 Din. 

K nepremičnini spada kot priteklina razno go
spodarsko orodje v cenilni vrednosti 858 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
• Vadij: 6566 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek HL, 
dne 12. marca 1928. 

E 725/27-«. 674 
Dražbeni oklic 

Dne 3 0. a p r i l a 1 9 2 8 . ob. devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Odranci, vi. št. 451. 

Cenilna vrednost: 2500 Din; najmanjši ponudek: 
1667 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni okJic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek П., 
dne 24. marca 1928. 

E 3395/27—8. 680 

Dražbeni oklic. 
Na predlog drja. Josipa Karlovška, odvetnika v 

Celju, bo dne 2 1 . a p r i l a 1 9 2 8. ob devetih pri 
tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi obenem odo
brenih pogojev dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Vezovje, vi. š t 123: travniki in pašniki v izmeri'68 a 
84 m2, cenilna vrednost 3757 Din 25 p; najmanjši 
ponudek 2491 Din 50 p. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 373 Din 75 p. 

Okrajno sodišče y Celju, oddelek III., 
dne 12. marca 1928. 

E 1064/27. 765 
Dražbeni oklî . 

Dne 2 4. a p r i 1 a 1 9 2 8. ob -devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Turnišče, vi. št. 257, 903 in 1125. 

Cenilna vrednost: 3600 Din; najmanjši ponudek: 
2399 Din 99 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek IL, 
dne 24. marca 1928. 

E 1200/27. 668 
Dražbeni oklic 

Dne 2 6. a p r i l a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Turnišče, vi. št. 1195. 

Cenilna vrednost: 11.000 Din; najmanjši ponu
dek: 7334 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek IL, 
dne 24. marca 1928. 
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632 € I 46/28—1. 

Oklic 
Pavel Minafik, trgovec v Vuhredu, je vložil 

zoper Jožka S u n č i č a, trgovca v Ribnici na Po
horju, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 
431 Din. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
26. a p r i l a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Ker je bivališče Jožka Sunčiča neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Ivan Predan, posestnik v Ma-
renbergu. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek L, 
dne 17. marca 1928. 

A 58/27. 816 3—1 
Poklic neznanih dedičev. 

Ivan G o s t e n č n i k , tudi Juan Cal, uslužbenec 
v podjetju «Frigorifiée Wilson» v Buenos Airesih 
(Argentinija), je dne 8. junija 1926. umri. Sporočilo 
poslednje volje se ni našlo. 

Sodišču ni znano, kateri dediči imajo pravico do 
dediščine. 

Za skrbnika zapuščini se postavlja Franc Vavkan 
na Prevaljah. 

Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, mora to v, 
e n e m l e t u od današnjega dne naznaniti sodišču 
ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po preteku tega 
roka se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dediči 

E 402/27—6. 
Dražbeni oklic 

Dno 1 9. a p r i 1 a 1 9 2 8. ob devetih ho pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Strukljeva vas, vi. št. 21. 

Cenilna vrednost: 56.820 Din; vrednost priteklin: 
5650 Din; najmanjši ponudek: 41.980 Din 5 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščal© dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki'je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek IL, 
dne 17. marca 1928. 

E 10/28—6. o.o 

Dražbeni oklic 
Dne 26. a p r i l a 1 928 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Ravne, vL št. 158. 

Cenilna vrednost: 6250 Din; najmanjši ponudek: 
4166 Din 70 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodižče v Cerknici, oddelek IL, 
den 24. marca 1928. 

E 862/27—17. 798 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 4. a p r i l a 1 928 . ob devetih bo na licu 
mesta pri Sv. Petru pri Loki dražba nepremičnin: vi. 
št. 38, kataetralna občina Sv. Peter: gostilna pri 
Sv. Petru z vilo, gospodarskim poslopjem in zem
ljiščem, eenilnavi rednost 424.956 Din 65 p, naj
manjši ponudek 285.054 Din 40 p; vi. št. 93, kata-
stralna občina Radež: hiša št. 99 v Radežu z zem
ljiščem, cenilna vrednost 12.183 Din 50 p, najmanjši 
ponudek 8122 Din 30 p; vi. št. 168, katastralna ob
čina Loka: dve njivi, cenilna vrednost 2340 Din, naj
manjši ponudek 1560 Din; vrednost priteklin 2750 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. , 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek II., 
dne 26. februarja 1928. 

E 822/27, Dn. št. 157/8. 784 

Ustavitev dražbenega postopanja. 
Zahtevajoča stranka: dr. Karel Škapin, odvetnik 

v Mariboru, in drugovi, 
zavezana stranka: Peter L a u k o, posestnik v 

Trbonjah, zaradi 4099 Din s pripadki. 
Izvršba z dražbo zavezancu lastne polovice ne

premičnin: zemljiška knjiga Trbonje, vi. št. 9, ki jo 
je dovolilo podpisano okrajno sodišče s sklepom 
орт. št. E 15/28, 14/28, 962/27, 949/27, 961/27, 
96/28 in 822/27. je po § 200., št. 3, i. r. ustavljena. 

Pred potekom pol leta po ustavitvi se zaradi fete, 
terjatve ne sme predlagati novo dražbeno posto
panje. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek II., 
dne 2. aprila; 1928. 

A.--1 .AÀ^tói&ikiafc* fts 



36. 

E 35/28—11. 612 
Dražbeni oklic. 

Dne 24. a p T i 1 a 1 9 2 8. ob pol desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Sv. Primož L, vi. št. 31, in zem
ljiška knjiga Zgornja Gortina, vi. št. 40. 

Cenilna vrednost: 63.417 Din 50 p; najmanjši po-
nudek: 42.278 Din 34 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, H je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek IL, 
dne 20. marca 1928. 

E 8248/27—5. * 540 

Dražbeni okl ic 
Dne 2 0. a p r i l a 1 9 2 8. ob enajstih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
zemljišika knjiga Spodnji Duplek, vi. št. 14 (pritlična 
stanovanska hiša z gospodarskim poslopjem, zidano 
kletjo in devetimi zemljiškimi parcelami [vrt, njive, 
travniki]). 

Cenilna vrednost: 23.284 Din 50 p; najmanjši po-
rradek: 15.523 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v Škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 
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Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
dne 14. marca 1928. 

Letnik X. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 6. marca 1928. 

E 72/28—5. 608 

Dražbeni oklic. 
Dne 30. a p r i 1 a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Kruplivnik, vi. št. 251 (niža brez 
številke z gospodarskim poslopjem, njiva in stav-
bišče v izmeri 1600 kvadratnih sežnjev). 

Cenilna vrednost: 4200 Din; najmanjši ponudek: 
2800 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodiSču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v Škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodiSca. 

Okrajno sodiSče v Murski Soboti, 
dne 10. marca 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev, 
št. 2603. 788 3 - 2 

Razglas o licitaciji. 
Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre

vzem železnobetonskega mostu čez Gilinščico v 
km 2-4 Tržaške državne ceste d r u g o j a v n o 
p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 2 5. a p r i l a 1 9 2 8 . 
ob 11. uri v sobi št. 17. gradbene direkcije v Ljub
ljani. 

Istotam se dobivajo med uradnimi urami po
trebni podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti 
plačilu napravnih stroškov. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta v odstot
kih (tudi z besedami) na vsote odobrenega proraču
na, ki znaSa 240.857 Din 40 p. 

Podrobnosti razpisa so .razvidne iz- razglasa o 
licitaciji v e Službenih Novinah» in na razglasni 
deski gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 7. aprila 1928. 

Razne objave. 

Št. 2937Д1. 785 2—2 

Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava 10 jeklenih valjev za kisik. 
Več pri podpisani direkciji 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 4 e g a 

a p r i l a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 6. aprila 1928. 

8 2 0 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 8. aprila 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 388,685.841-20 
Posojila 1.603,318.865-90 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.072,664.8(3-70 
Račun začasne zamene 299,631.154-06 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163— 
Saldo raznih računov . . . . . 553,178.5o2-58 

9.022,211.494-44 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11,180.235-07 
Novčanice v obtoku 5.481,938.610-— 
Državni račun začasne zamene . . 299,631.154-06 
Terjatve države po raznih računih 168,618.557-73 
Razne obveznosti 809,409.904-58 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,377.163— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870-— 
9.022,211.494-44 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za ei» 
dinar, angleSki funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, Švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

E 16/28—10. 667 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 6. a p r i 1 a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljièka knjiga Kumpolje, vi. št. 67 in 499 (hram, 
2 vinograda. 1 pašnik, 3 gozdi in 1 njiva). 

Cenilna vrednost: 7901 Din 90 p: najmanjši po-
nudek: 5267 Din 94 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radečah, 
dne 23. marca 1928. 

št. 2945/11. ' 786 2 - 2 
Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava dveh nepremočljivih ponjav 
(cerad). 

Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 1 e g a 

a p r i l a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 6. aprila 1928. 

Št. 2993/П. 787 2 - 2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 10.000 krajnikov. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 7 e g a 

a p r i l a 1 9 2 8. ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 7. aprila 1928. 

E 518/27—11. 607 

Dražbeni oklic. 
Dno 2 7. a p r i l a 19 28. ob pol petnajstih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi St. 5 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Žurkov dol, vi. št. 40 in 105. 

Cenilna vrednost: 10.035 Din 90 p; vrednost pri-
teklin: 130 Din; najmanjši ponudek: 5017 Din 95 P-

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, зкет bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Št. 3024. 815 2—1 

Razpis dobave. 
Ponovno so razpisuje dobava merilca za vročo 

vodo. 
Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 26 e g a 

a p r i l a 1 9 2 8 . ob enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 11. aprila 1928. 

Vabilo na VI. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Tovarna verig, 
d. d. v Lescah pri Bledn, 

v soboto dne 2 8. a p r i 1 a 1 9 2 8. ob 11. uri v sejni 
dvorani Ljubljanske kreditne banke v Ljubljani: s tem 

d n e v n i m r e d o m : 
1.) Predložitev poslovnega poročila in bilance z 

dno 31. decembra 1927. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta in podeötev 

absolutorija upravnemu svetu. 
3.) Sklepanje o uporabi čistega dobička. 
4.) Določitev honorarja članom nadzorstvenega 

sveta za leto 1927. (§ 10. družbenih pravil). 
5.) Dopolnilna volitev upravnega sveta. 
6.) Volitev nadzorstvenega sveta. 814 

' 7.) Slučajni predlogi. Upravni svet. 

P r i p o m b a : Posest desetih delnic upravičuje 
do enega glasu. Da sme delničar glasovati, mora po
ložiti vsaj šest dni pred občnim zborom potrebno 
število delnic z nezapadlimi kuponi vred ali pri 
Ljubljanski kreditni banki v Ljubljani ali pa pri 
Zadružni gospodarski banki v Ljubljani (§ 15. druž
benih pravil). 

752 Razid društva. 
Glasbeno dništvo «Zarja» na Spodnjem Bregu 

pri Ruju se je dne 1. februarja 1928. prostovoljno 
razšlo. Franc Ris s. r., bivši predsednik. 

Opr. št. 1668/28. 
Razpis. 

Higienski zavod kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev v Ljubljani razpisuje po uredbi ministr
stva za narodno zdravje z dne 3. marca 1928., 
H. br. 9865, člena 16., m e s t o p o t u j o č e u č i -
t e l j i c e - g o s p o d i n j e s prejemki П. kategorije 
državnih uslužbencev. 

ProSnji je treba priložiti poleg zrelostnega iz
pričevala izpričevalo o usposobljenosti in p r a k s i i 
v vodstvu gospodinjskih šol. 

Prošnje naj se vlože do, dne 1. j u n i j a 1 928 . 
pri predstojniatvu higienskega zavoda v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne. 11. aprila 1928. 
Predstojnik zavoda: dr. Ivo Pire s. r. 

817 Objava. 

Izgubil sem letni izpričevali HI. in TV. razreda 
državne realne gimnaraje v Ptuju na ime: Alojzij 
Mlakar iz Vičave pri Ptuju. 

Proglašam ju za neveljavni. 
Alojzij Mlakar s. r. 

812 Objava. 

Izgubili so se prepisi vojaških dokumentov, gla
seči se na ime: Franjo Ornerau, ki sem jih poslal v 
pismu iz Beograda v Ptuj. 

Proglašam jih za neveljavne. 
V B e o g r a d u , dne 11. aprila 1928. 

Ing. Franjo Omerzu s. r., 
šef odseka generalne direkcije katastra. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambroži? v Ljubljani. 



Poštnina plačana v gotovini. ' 

37. V Ljubljani, dne 17. aprila 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti 

Vseblnai 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
116. Odločba o eskontiranju menic. 
.117. Odločba o prodajanju inozemskih plačilnih sredstev. 
Razglasi osrednje vlade. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 118. Ta

rifna obvestila. 
Razne objave. 

Obvestilo. 
Na mnogoštevilna naročila sporočamo, da 

sta Uradni list 26 (z zakonom o neposrednjih 
davkih) in Uradni Ust 31 (s pravilnikom za 
uslužbenski davek) p o p o l n o m a p o i l a . 

UpravniStvo Uradnega lista. 

fe „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca*1, 

Številka 83 z dne 12. aprila 1928.: 
Odlok namestnika ministra za finance: z dne 

28. januarja 1928.: Pomaknjeni so iz 4. skupine 
Џ. kategorije v 8. skupino II, kategorije: Gvozden 
P a j n t e l i ć , Janko « G n e z d a , Joeip K i o š i p in 
Lenard J u r i c , cariniki pri glavni carinarnici I. vr
ste v Ljubljani; Fran P e i t l e r , knjigovodja pri 
centralni carinski blagajni v Ljubljani; Dragoljub 
P a v i o v i e , Stanko R u d e ž in Ferdó Z a b a v r 
n i k, cariniki pri glavni, carinarnici I. vrste v Mari
boru; Dragomir C a v i e , carinik pri glavni carinar
nici П. vrste v Dravogradu-Meži; Andrija Ć e t k o -
v i é in Fran P a v 1 o v i ć, carinika pri glavni cari
narnici II. vrste na Jesenicah;.Miroslav M ed a n i ć, 
carinik pri glavni carinarnici II. vrste na Rakeku. 

Odlok ministra za finance z dne 25. februarja 
1928.: Postavljen je na prošnjo Fran O so le, geo
meter v 3. skupini II. kategorije in šef sreske kata
strske uprave v Celju, za šefa okrajne katastrske 
uprave v Ptuju v isti skupini iste kategoriji«. 

Odloka ministra za finance z dne 25. februarja 
in 2. marca J928.: Pomaknjena sta iz 4. skupine 
Ш. kategorije v 3. зкирто П. kategorije Anton 
P e t r o v i é in Srečko B i z j a k , strokovnjaka pri 
tobačni tvornici v Ljubljani. 

Odlok ministra zà finance z dne 1. marca 1928.: 
Postavljen je pri tobačni tvornici v Ljubljani za ar
hivskega uradnika v 2. skupini Ш. kategorije Jakob 
D e b e 1 j a ks tehnični poslovodja v 3. skupini Ш. ka
tegorije pri isti tvornici. 

Številka 84 z dne 14. aprila 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne Slega 

marca 1928.: Sprejeta je ostavka, ki sta jo podala 
na državno službo inženjerja pri gradbeni direkciji v 
Ljubljani Fran R u e h v 5. skupini I. kategorije in 
Josip P o r e n t a v 6. skupini L kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne Slega 
marca 1928.: Upokojen je po členu 284. uradniškega 
zakona Mato G r e g o r o v i ć , inspektor v 5. skupini 
L kategorije pri okrožnem agrarnem uradu v Mari
boru. -

Odlok ministra za finance z dne 17. januarja 
19128.: Pomaknjeni so: iz 8. skupine L kategorije v. 
7. skupino I. kategorije za finančna komisarja Anton 
M a t e 1 i č, finančni koncipist pri davčni administra
ciji v Ljubljani, in Jernej B o ž i c , finančni konciptet 
pri delegaciji ministrstva financ v Ljubljani; iz 9. sku
pine I. kategorije v 8. skupino I. kategorije Luka 
P o t o č n i k , finančni koncipifit pri davčnem okraj
nem oblastvu v Slovenjgradcu. 

Uredbe osrednje vlade, 
«e. 

Odločba o eskontiranju menic."1 

Gospod minister za finance je izdal pod I. br. 7641 
z dne 21. marca 1928. to-le odločbo: 

Pooblaščene, banke smejo eskonitirati menice, 
glaseče se na dinarje ali na inozemsko valuto, akcep
tirane po naših trgovinskih1 firmah in prejete iz ino
zemstva od fabrikantov in trgovinskih podjetij, od 
katerih dobivajo naši uvozniki blago na kredit; ven
dar pa morajo zahtevati od akceptantov, da se po 
členu 11. pravilnika o reguliranju promèta z deviza
mi in valutami pravilno izpričajo, t. j . da dado za
vezo, če blago še ni uvoženo, ali pa da predlože 
uvozne dokumente, če je blago že uvoženo. 

Če pooblaščene banke tako eskontirajo menice, 
morajo voditi o tem načinu posebno evidenco, da 
se da vsak čas konstatirati, da izvira ta esikont iz 
uvo«a blaga. 

Iz generalnega inspektorata 
pri ministrstvu za finance v Beogradu, 

dne 7. aprila 1928.; I. br. 7641. 

117. 
Odločba o prodajanju inozemskih plačil

nih sredstev.* 
Gospod minister za finance je odredil: 
Banke, pooblaščene za trgovanje z devizami in 

valutami, in menjalnice, pooblaščene za trgovanje z 
valutami, smejo prodajati našim državljanom-potni-
kom inozemska plačilna sredstva v zneskih, odreje
nih v odločbi L br. 18.700 z dne 20. septembra 
1926.,** na redne potne listine tudi, če niso te listine 
opremljene z vizo predstavništva države, v katero 
potujejo. 

Pooblaščeni prodajalci plačilnih sredstev morajo 
vpisati vsako prodajo v potno listino ter paziti na 
to, da se prej kupljena-plačilna sredstva resnično 
uporabijo za potovanje, o čemer se prepričajo iz 
potne listine, po žigu naših oblastev na odhodnih 
postajah; vsako nepravilnost morajo priobčiti gene
ralnemu inspektoratu. 

Din 6—, pri redni številki 124: Din 6O--4 in pri 
redni številki 125: Din 5—. 

Cenovnik, 
po katerem se mora vrSiti zavarovanj* varate 
ob izvozu blaga po členu 16. pravilnika « pro
metu z devizami in valutami z dne 23. septem

bra 1921.* 
Velja od dne IS. do dne 30. aprila 1928. 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov Količina 

Rž . . . . 
Koruza nova 
Fižol . . . 

10G kg 
100 » 
100 . 

Cena 
v dinarjih 

300-
260-
370-

(Pripomba uredništva: Vse druge številke BO iste 
kakor v cenovniku za čas od dne 1. do dne 16. aprila 
1928. {Uradni list 38 z dne 3. aprila 1928.] Praw 
tako je besedilo končne pripombe fato.) 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 10. aprila 1928.; I. br. 7900. 

Razglasi sodisi is sodnib oblastev. 
Ne II 38/28—2. 

Prvi edikt. 
3 - 1 

Razglasi osrednje vlade. 

Popravek k cenovniku, 
po katerem se mora vršiti zavarovanje valute 
ob izvozu blaga . . . za čas od dne 1. do dne 

15. aprila 1928. 
V tem cenovniku (Uradni .list 33 z dne 8. aprila 

1928.) znašajo cene pravilno: pri redni številki 128: 

*' «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 12. aprila 1928., št. 83. 

** Uradni list z dne 6. oktobra 1926., št. 375/92. 

Na podstavi člena. 49. zakona z dne 30. novem
bra 1925. o proračunskih dvanajstinah za mesece, 
december 1925., januar, februar in marec ,1916., 
«Službene Novine» z dne 1. decembra 1925., št. 276/ 
/LXXI, Uradni list z dne 28. decembra. 1925., št. 3B0/ 
/113, in uredbe ministrstva pravde z dne 2. maja 
1927., št. 5603/26, «Službene Novine» z dne 12. maja 
1927., št. 126/XXVII, Uradni list z dne 21. maja 
1927., št. 232/56, se določa dan 

15. a p r i l a 1928., 
ko naj se začne ravnati z osnutkom nove zemljiške 
knjige za davčno občino Noršince y sodnem okraju 
Murski Soboti tako kakor z novo zemljiško knjigo; 
obenem se uvaja postopanje po zakonu z dne 25. ju-
ilija 1871., št. 96 drž. zak., da se knjiga popravi. 
Od tega dne je samo z vpisom v novo (zemljiško 
knjigo moči nove lastninske zastavne in druge zem
ljiškoknjižne pravice na nepremičnine, vpisane v 
zemljiško knjigo, pridobivati, utesnjevati, prenašati 
na druge ali razveljavljati 

Pozivajo se, naj priglaee svoje zahteve 
n a j k e s n e j e d o v š t e t e g a d n e 16. j u l i j a 

1 9 2 9 . : 
a) vsi oni, ki zahtevajo na podstavi pravice, 

pridobljene pred začetnim dnem nove zemljiSke 
knjige, da bi se v njej izpranemu vpisi, ki se tičejo 
lastninskih ali posestnih razmer, bodisi da se izvede 
ta kprememba z odpisom, pripisom afli prepisom, 
bodisi da se popravi oznameniloi nepremičnin ali se
stava zemljiškoknjižnih teles ali kakorkoli drugače, 

&.:*.. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 14. aprila 1928., š t 84. 

' . A - I ^ i ^ ^ i 
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b) vsi oni. ki so si pridobili že pred začetnim 
dnem nove zemljiške knjige do nepremičnin, v njej 
vpisanih, ali do njih delov zastavne služnostne ali 
druge pravice, sposobne za knjižni vpis, če bi bilo 
treba te pravice tako vpisati, kakor da spadajo k 
starim bremenom, in če niso bile v novo zemljiško 
knjigo vpisane že ob njeni napravi. 

Priglasitvene dolžnosti v ničemer ne izpreminja 
to, da "je pravica, ki jo je treba priglasiti, očitna iz 
javne knjige, ki se jemlje iz rabe, ali iz sodne re
šitve, ali da teče pri sodišču prošnja strank, ki se 
tiče te pravice. 

Kdor zamudi zgoraj navedeni rok. izgubi pra
vico, uveljavljati zahtevo, ki bi jo bilo treba pri
glasiti proti tistim, ki si pridobe zemljiškoknjižne 
pravice v dobri veri na podstavi onih vpisov, ki so 
že v novi zemljiški knjigi in se ne izpodbijajo. 

Ce se ediktni rok zamudi, postavitev v prejšnji 
stan ni dopustna; tudi se omenjeni rok posameznim 
strankam ne sme podaljšati. 

Priglasitve je treba podati okrajnemu sodišču v 
Murskf Soboti; pri istem okrajnem sodišču je nova 
zemljiška knjiga vsakomur na vpogled. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, oddelek II., 
dne 4. aprila 1928. 

S 10/27—71. 8 3 2 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Piezadolženec: Janko B o ž i č , trgovec v Celju. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisiLni porav

navi, ki jo predlaga prezadolženec, in za ugotovitev 
naknadno prijavljenih terjatev se določa narok na 
dan 3 0. a p r i 1 a 1 9 2 8. ob desetih pri tem sodišču 
v sobi št. 2. 

Prezadolženec mora priti k naroku osebno. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 
dne 11. aprila 1928. 

Ker je bivališče Mihaela Lozarja neznano, so mu 
postavlja za skrbnika Gašper Skok, sodni kanclist 
v p. v Črnomlju. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 17. marca 1928. 

Preds. 374/4/28—1. 3 ~ l 

Razpis. 
Pri višjem deželnem sodišču v Ljubljani se odda 

s v e t n i š k o m e s t o . 
Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 

vlože po službeni poti do dne 
10. m a j a 1 9 2 8 . 

pri podpisanem predsedništvu. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 11. aprila 1928. 

C 45 /28—1. 7 1 3 

Oklic 
Lovrenc Puhek v Podlogu št. 6 je vložil зорет 

Antona Ž a g a r j a iz Podloga št. 3, odnosno nje
gove naslednike, po skrbniku na čin tožbo zaradi 
lastnine s pripadki v vrednosti 300 Din. 

Narok za ustno razpravo so je določil na dan 
2. m a j a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Ker je sedanje bivališče Antona Žagarja nezna

no, se mu postavlja za skrbnika tukajšnji kanclist 
Janko Mišica. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 16. marca 1928. 

C 48/28—1. 712 
Oklic 

Ivan Deutschmann in Ana Deutschmann, posest
nika v Mavcrlenu št. 9, sta vložila , zoper firmo 
M e d i c & J a k l i č v Steyrju tožbo zaradi 285 fl. 
60 kr. s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2. m a j a 1 9 2 8 . 

ob pol desetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Ker je bivališče zakonitih zastopnikov tožene 

firme neznano, se jim postavlja za skrbnika Gašper 
Skok, sodni kanclist v p. v Črnomlju. • 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 20. marca 1928. 

Cb 3/28—1. 7 1 ° 
Oklic 

Peter Gojmerac, posestnik v Gribljah št. 51, je 
vložil zoper Mihaela L oz a r j a v Gribljah št. 78, 
sedaj neznanega bivališča, tožbo zaTadi neobstoja in 
izbrisa terjatve 250 fl. s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2. m a j a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 

Preds. 1261/18/26—34. 

Razglas. 
Za drugo porotno zasedanje v letu 1928. so ime

novani: 
I. p r i d e ž e l n e m s o d i š č u v L j u b l j a n i : 

1.) za predsednika: predsednik deželnega sodišča 
Fran R e k a r ; 

2.) za njega namestnike: podpredsednik deželnega 
sodišča Peter K e r š i č, višji deželnosodni svetniki 
Anton M l a d i č , dr. Adolf K a i s e r , Jakob A n t 
i o p a in Mihael V e h o v a r in deželnosodni svet
niki" Josip J a n š a, dr. Alojzij G r a d n i k in doktor 
Milko G a b e r ; 

П. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v C e l j u : 
1.) za predsednika: dvorni svetnik in predsednik 

okrožnega sodišča dr. Josip K o t n i k ; 
2.) za njega namestnike: višja deželnosodna svet

nika dr. Friderik B r a č i č in dr. Ivan P r e m -
s c h a k in deželnosodni svetnik Valentin L e 
v i c n i k; 
Ш. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v M a r i b o r u : 

1.) za predsednika: predsednik okrožnega sodišča 
dr. Fran Ž i h e T ; 

2.) za njega namestnike: podpredsednik okrož
nega sodišča dr. Fran P i c h 1 e r, višji deželnosodni 
svetniki Josip S t e r g e r, dr. Franc P e i 11 e r, Fran 
P o s e g a in Janko G u z e 1 j in deželnosodna svet
nika Oskar D e v in dr. Franc- V i d o v i č; 

rV. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v N o v e m 
m e s t u : 

1.) za predsednika: predsednik okrožnega sodišča 
dr. Jurij P o 1 e n š e fc; 

2.) za njega namestnike: deželnosodni svetniki 
Anton K u d e r , dr. Josip F i s c h i n g e r in Jakob 
L u z n a r. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča v LJubljani, 

dne 11. aprila 1928. 

A 58/27. 8 1 6 3 — 2 

Poklic neznanih dedičev. 
Ivan G o s t e n č n i k, tudi Juan Cal, uslužbenec 

v podjetju «Frigorifiée Wilson» v Buenos Airesih 
(Argentinija), je dne 8. junija 1926. umrl. Sporočilo 
poslednje volje se ni našlo. 

Sodišču ni znano, kateri dediči imajo pravico do 
dediščine. 

Za skrbnika zapuščini se postavlja Franc Vavkan 
na Prevaljah. * 

Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, mora to v 
e n e m l e t u od današnjega dne naznaniti sodišču 
ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po preteku tega 
roka so izroči zapuščina, kolikor izkažejo dediči 
svoje pravice, le-tem, kolikor bi se pa to ne zgodilo, 
pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek I., 
dne 7. aprila 1928. 

780 Ne 1445/28—1. Proglasitve za mrtve. 
Okrožno s o d i š č e v Celju je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešanci 

za mrtve, ker se more o njih po § 1. zakona z dne 31. marca 1918., drž. zak. š t 128, domnevati, da 
so umrlL Vsakdo, H bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to sporoči sodišču ah pa skrbniku. 
Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ah naj mu dado to kako 
drugače na znanje. _ ^ ^ ^ ^ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ | _ ш ^ — _ _ _ , _ _ _ _ „ „ _ _ „ _ » . , « _ _ • „ _ _ 

Ime in rojstni dan, 
stan in zadnje bi
vališče pogrešancev 

Tomaž Vehovar, 
rojen dne 5. decembra 
1883. pri Sv. Petru na 
Medvedjem selu. na
posled bivajoč v Sent-

lovrencu - Šmarju. 
Franc Smisi, 

rojen dne 4. decembra 
1891.vKrižanem vrhu 

in tam bivajoč. 

826 S 11/28—14. 
Odprava konknrza. 

Prezadolženec: Ivan Ciril K o t a r . 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 11/28—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 166., 
odstavku 2., k. r. odpravljen, ker ni kritja za stroške 
postopanja. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 4. aprila 1928. . 

Valentin Škoberne, 
rojen dne 17.februarja 
1888.vHrastjuin tam 

bivajoč. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 
predlaga 

Ime 
in bivališče 

skrbnika, ki je 
bil postavljen 
pogrešancu 

Odrinil ob začetku vojne s 87. pe
hotnim polkom v Galicijo, kjer 
baie padel; pogrešan od leta 

1914. 

Služil leta 1918. pri 17. pehotnem 
polku na italijanski fronti; od 
istega lata ni več glasu o njem. 

Jakob Škoberne, 
rojen dne 2. maja 1891. 
v Hrastju in tam bi

vajoč. 

Karel Rezar, 
rojen dne 18. septem
bra 1900. v Kresnikah 

in tam bivajoč. 

Jakob Verdev, 
rojen dne 19. Julija 
1881. v Kali pri Gornji 
Ponikvi.blvajočvGraj-

ski vasi. 

Prvi služil pri domobranskem 
polku št. 26, drugi pri strelskem 
polku št. 26. Oba pogrešana, 
prvi od jeseni 1914., drugi od 

meseca julija 1915. 

Brat 
Janez Vehovar. 

Brat 
Anton Smisi. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Svak , 
Jožef Penič. 

Bil od meseca junija 1918. pri 
26. domobranskem pehotnem 
polku na italijanski fronti ter 
zadnjič pisal dne 24. septembra 

1918.; od takrat pogrešan. 

Jožef Berglez, 
rojen dne 4. maja 1900. 
v Polenah pri Konjicah 

in tam bivajoč. 

Janez Fljavž, 
rojen dne 27. decem
bra 1899. v Bukovljah 

pri Konjicah. 
VIncenc Šetinc, 

rojen dne 1.maja 1889. 
v Selah, srez Brežice, 
naposled stanujoč v 

Selah. 

Služil pri pehotnem polku št. 27 
ter zadnjič pisal dne 28. septem
bra 1914. z ruske fronte; od ta

krat ni več glasu o njem. 

SlužIl pri 12. stotniji 26. domo
branskega pehotnega polka ter 
prišel z njo na italijansko fronto; 
od dne 2. februarja 1918. po

grešam 
Bil meseca avgusta leta 1917. 
v napadalnem tečaju 15. voja, 
vojna pošta 358; od leta 1917. 
. pogrešan. 

Mati 
Jožefa Rezar. 

17. 1. 1928.; 
T V 2/28—2. 

Okllcnl rok 
poteče dne 

19. 1. 1928.; 
TV 1/28-2. 

24.1.1928 
T V 45/27-2. 

1. septembra 
1928. 

Žena 
Frančiška Verdev. 

Oče 
Blaž Berglez. 

Franc Zalokar, 
rojen dne 24. novem
bra 1896. v Zagorju 

pri Kozjem. 

Služil pri 5. dragonskem polku 
ter prišel meseca oktobra 1914. v 
Przemyél ; od takrat ni več glasu 

o njem. 

Služil pri 87. pehotnem polku, 
pozneje pa pri 97. pehotnem 
polku; izginil meseca oktobra 
1917. na ruski fronti brez sledu. 

Mati 
Terezija Fijavž. 

Brat 
Anton Šetinc. 

Oče 
Franc Zalokar. 

31. 1. 1928.; 
T V 3/28—2. 

7.2. 1928.; 
T V 5/28-2. 

14.2. 1928.; 
T V 6/28-2. 

1. oktobra 
1928. 

22. 2. 1928.; 1. novembra 
T V 7/28.-3. 1928. 

22. 2. 1928.; 
T V 8/28-2. 

21.3.1928.; 
TV 9/28-4. 

1. decembra 
1928. 
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E 41/28—11. 601 

Dražbeni oklic 
Dne 2 8. a p r i l a 1 9 2 8. ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastraino občino Konjice, vi. 
št. 42. 

Cenilna vrednost: 34.976 Din 30 p; najmanjši po-
nudek: 24.000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle vec uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek IL, 
dne 10. marca 1928. 

E 11/28—6. 795 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 8. a p T i 1 a 1 9 2 8. ob pol devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 9 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Lahom.no, vi. št. 132 (hiša št. 27 v 
Tevfah, njive, travniki, vinograd, pašnik in gozd). 

Cenilna vrednost: 1682 Din 87 p; vrednost pri-
teklin: 235 Din; najmanjši ponudek: 1.122 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dTažbcnem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit, na uradni deski tega. sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek IL, 
dne 14. februarja 1928. 

E 8/28—7. 796 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 8. a p r i l a 1 9 2 8 . ob pol devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Belo, vi. št. 2, 97 in 119 (hiša št. 7 
v Breznem z gospodarskim poslopjem in zemljiščem). 

Cenilna vrednost: 14.054 Din; vrednost priteklin: 
100 Din; najmanjši ponudek: 9369 Din 33 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogi« več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega. sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek II., 
dne 15. februarja 1928. 

E 1443/27—4. 797 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 1 . a p r i l a 1 9 2 8 . ob pol devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 9 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Širje, vi. št. 24, 35 in 90 (hiša št. 22 
v Velikem Širju z gospodarskim poslopjem in zem
ljiščem). 

Cenilna vrednost: 10.175 Din 50 p; vrednost pri
teklin: 50 Din; najmanjši ponudek: 10.000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit, na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek IL, 
dne 15. februarja 1928. 

E 402/27—11. 676 

Dražbeni oklic. 
Dne 3 0. a p r i l a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo na 

licu mesta v Planini št. 62 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Planina, vi. št. 136-, 255 in 345. 

Označba nepremičnin: 1.) hiša št. 62 v Planini z 
gospodarskim poslopjem v skupni cenilni vrednosti 
91.000 Din, najmanjši ponudek 60.666 Din 60 p; 2.) 
parcelna št. 1044 (travnik), cenilna vrednost 20.000 
Din, najmanjši ponudek 13.333 Din 34 p; 3.) par
celna št. 759/1 (travnik), cenilna vrednost 10.000 Din, 
najmanjši ponudek 6666 Dn 67 p; parcelna št. 1029 
(travnik), cenilna vrednost 12.000 Din, najmanjši po
nudek 8000 Din, parcelna št. 1046 (travnik), cenilna 
vrednost 1000 Din, najmanjši ponudek 666 Din 67 p. 

Dražba se bo vršila najprej za vsako parcelo 
zase, potem pa za vse vložke skupaj kot eno celoto. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle vec uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Logatcu, oddelek IL, 

dne 26. marca 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 

118. 
Tarifna obvestila.* 

Blagovni promet m e d Trstom (Trieste), Reko (Fiume), Puljem (Pola) in Rovlnjem (Rovigno 
d'Istria) in republ iko Avstrijo (7). 

Dopolnitve železniške tarife z dne 1. januarja 1928. 

Z veljavnostjo od dne 25. februarja 1928. do preklica, odnosno do izvedbe v tarifi, naj se vpišejo 
v tej tarifi, in sicer v spodaj navedenih izjemnih tarifah po abecednem redu naslednje postaje z 
vozninskimi stavki, označenimi v groših za 100 k g : 

Izjemna tarifa 1. 
Trieste 

Hotting 
Mureck 
Neumarkt-Kallham 

947 
725 

1233 

786 
601 

1029 

667 
542 
877 

759 
501 
862 

Fiume 

645 
453 
799 

f 
629 
418 
721 

g 
538 
397 
527 

419 
349 
522 

371 
277 
360 

k 
257 
190 
250 

1 
408 
301 
396 

263 
197 
255 

209 
156 
203 

Hotting. 
Mureck . 

994 
725 

Neumarkt-Kallham i 1294 

825 
601 

1080 

700 
542 
921 

797 
501 
905 

677 
453 
839 

f 
660 
418 
757 

g 
565 
397 
553 

h 
440 
349 
548 

i 
389 
277 
378 

270 
190 
262 

428 
301 
416 

m 
276 
197 
268 

n 
219 
156 
213 

A 
5t 

783 

10t 

454 

Izjemna tarifa 7. 

Trieste 
B 

5t ' 

783 

lOt 

475 

C 
5t 

783 

lOt 

454 

A 

5t 

822 

lot 

477 

Fiume 

B 
5t 

822 

lOt 

499 

C 
5t 

822 

lOt 

477 

Izjemna tarifa 22. 

, 

Trieste 

A 
lût 

781 

B 

5t 

833 

C 

lOt 

729 664 

Fiume 

A 

lOt 

781 

B 

5t 

833 

C 

lOt 

729 664 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 22. februarja 1928.; G. D. br. 12.352/28. 

• 

Blagovni promet m e d Trstom (Trieste), Reko (Fiume), Pul )em (Pola) in Rovin |em (Rovigno 

d'Istria) in republ iko Češkos lovaško (15). 

Izpremembe v železniški tarifi za prevoz blaga z dne 1. septembra 1927. 

Z veljavnostjo od dne 1. marca 1928. do preklica, 
odnosno do izvedbe v tarifi, naj se prečrtajo na 
strani 266. te tarife v oddelku tj, točki 2-a), v pred-
poslednji in poslednji vrsti besede: «riva Ottavia
no . . . Bandiera)» ter naj se nadomeste z nasled
njimi besedami: »riva Ottaviano Augusto, molo Fra
telli Bandiera und ex-Arsenale)». 

Na isti strani naj se prečrtajo v točki 2--b) be
sede: «für'folgende Bahnhöfe . . . Industriale» ter 
naj se nadomeste tako-de: 

«b) für folgende Ladestellen in F i u m e , welche 
nachstehenden Güterabfertigungsstellen zugewiesen 
werden: 

a) Güterabfertigungsstelle F i u m e F. S.: Fiume 
Punto Franco (einschliesslich Scalo legnami Con-
stanzo Ciano), Rive (riva Emanuele Filiberto, riva 
Ammiraglio Rainer, r iva Cristoforo Colombo, diga 
Ammiraglio Cagni, via Baccich. via Tartini); 

/?) GüterabfertigungKstelle F i u m e F. S. R i o 
n e I n d u s t r i a l e : 

Porto petrolio, Scalo legnami». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 2. marca 1928.; G. D. br. 13.833/28. 

* 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiume), Puljem (Pola) in Rovlnjem (Rovigno 
d'Istria) in republiko Avstrijo (11). 

Izpremembe v železniški tarifi za prevoz blaga z dne 1. januarja 1928. 

Z veljavnostjo od dne 1. marca 1928. d o preklica, 
odnosno do izvedbe v tarifi, naj se prečrtajo na 
strani 266. te tarife v oddelku C, točki 2-a), v pred-
poslednji in poslednji vrsti besede: «riva Ottavia
no . . . Bandiera)» ter naj se nadomeste z nasled
njimi besedami: »riva Ottaviano Augusto, molo Fra
telli Bandiera und ex-Arsenale)». 

Na isti strani naj se prečrtajo v točki 2-b) be
sede: «für folgende Bahnhöfe . . . Industriale» ter 
naj se nadomeste tako-le: 

«b) für folgende Ladestellen in F i u m e , welche 
nachstehenden Güterabfertigungsstellen zugewiesen 
werden: 

a) Güterabfertigungsstelle F i u m e F. S.: Fiume 
Punto Franco (einschliesslich Scalo legnami Con-
stanzo Ciano), Rive' (riva Emanuele Filiberto, riva 
Ammiraglio Rainer, riva Cristoforo Colombo, diga 
Ammiraglio Cagni, via Baccich, via Tartini); 

ß) Güterabfertigungestelle F i u m e F. S. R i o 
n e I n d u s t r i a l e : 

P o t t o petrolio, Scalo legnami». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 2. marca 1928.; G. D. br. 13.833/28. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 20. marca 1928., št. 64/XIX. 
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Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiume), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno 
d'Istria) in republiko Češkoslovaško (16). 

Dopolnitve v železniški tarifi za prevoz blaga z dne 1. septembra 1927. 
Z veljavnostjo od dne 10. marca 1928. do pre

klica, odnosno do izvedbe v tarifi, naj se izvrše v tej 
tarifi naslednje dopolnitve: 

Na 239. strani tarife naj se uvrsti v daljinarju, 
tabeli A, po abecednem redu postaja Š e h e t o v -
V a n o v i c e s temi podatki: 
«| O | Šebetov-Vanovice . . . | *) 1124 | 2 | 2 |». 

Dotična pripomba naj se glasi: 
*) Siehe ausgerechnete Frachtsätze im Anhange.» 
Na 283. strani tarife naj se vpiše pri predmetu 

slad (Malz) v razpredelku «Nummer der Anhangs
position» namesto vodoravne črte «—» številka «34». 

Na 360. strani naj se vpiše v dodatku nasled
nja nova pozicija: 

Fo
rt

la
uf

en
de

 
P

os
tn

um
m

er
 

i 

; 34 

Von Nach 

den 
Stationen 

Trieste 
Fiume 

— 1 

Artikel 

Malz 

des 
Aus

nahme
tarif es 

34 

Im Verkehre 
mit 

den Stationen 

Šebetov — 
Vanovice 

Trieste |* Fiume 
Schnittariftabclle 

A | B I A | B A | B | A | B 

5 t j 10 t 5 t j 10 t 
Frachtsätze für 100 kg in tschechoslowakischen 

Hellern 

— 
| 

545 1340 

1 

| 

i 
545 1 1340 

1 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 3. marca 1928.; G. D. br. 15.013/28. 
* 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiume), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno 
d'Istria) in postajami madžarskih železnic (2). 

Izpremembe in dopolnitve železniške tarife za prevoz blaga z dne 1. marca 1928. 
Z veljavnostjo od dne 1. marca 1928. je treba iz

vršiti v tej tarifi naslednje popravke in dopolnitve: 
Na 284. strani naj se vpiše pri besedah: «Gvo

zdena i celična roba» v poziciji 5-a~(-yJ) v razpre
delku «Pozicije u prilogu» namesto «—-* številka 
«3». 

Na 150. strani naj se vpiše v daljinarju po abe
cednem, redu postaja « N a g y t é t é n y - D i ó s d » z 
naslednjimi podatki: 
« 2 | 1 | Nagytétény-Diósd . . |M. A. V.| 6461 584 » 

Na 158. strani naj se vpiše v tabeli tarife br. 1 
po abecednem redu postaja N a g y t é t é n y - D i 
ó s d z naslednjimi vozninskimi stavki: 
«5670 | 4475 | 3855 | 3250 | 5670 | 4475 | 3855 | 3250». 

Na 170. in 171. strani naj se popravijo v tarifi 
br. 8. pri poetajah z nazivom Budapest D. V., Buda-
pest-Kelenföld in Budapest M. Â. V. vozninski stav
ki, navedeni v vrsti 2, za Trst (Trieste) in za Reko 
(Fiume) tako-le: 

Budapest D. V 1545 1490 
Budapest-Kelenföld . . . . 1545 1490 
Budapest M. A. V 1580 1525 
Na 171. strani naj se popravi pri postaji % na

zivom: C s o m a v stolpcu 1. vozninski stavek za 
101 «1915» v «1610». 

Na 222. strani naj se prečrtajo v tarifi br. 65. 
vozninski stavki, ki veljajo za postajo G y ö r, ter 
naj se nadomeste z naslednjimi: 

Trieste 
«2840 | 2675 | 2840 | 2675 | 2845 | 2680 J 2845 | 2680 

Fiume 
2840 | 2675 | 2840 | 2675 | 2845 | 2680 | 2845 | 2680» 

Na 256. in 257. strani naj se prečrtajo v tarifi 
br. 105. vozninski stavki v stolpcih 4., 5. in 7., ki ve
ljajo od postaje z nazivom: G y ö r do Trsta (Trie
ste) in Reko (Fiume) ter naj se nadomeste z nasled
ki™: Trieste 

4 

1490 | 1400 

4 

1490 | 1400 

5 

1595 | 1500 
Fiume 

5 

1595 j 1500 

7 

1490 1 1400 

7 

1490 1 1400 
Na 284. strani naj se prečrtajo v tarifi br. 144. 

vozninski stavki, ki veljajo od postaje z nazivom: 
G y ö r do Trsta (Trieste) in Reke (Fiume), ter naj 
se nadomeste z naslednjimi: 

2085 | 1980 | 2085 | 1980 
' Na 308. strani naj se popravijo v poziciji br. 2. 

dodatka v vrsti 1. pri postaji z nazivom: O z d voz
ninski stavki «1560» v «1095» in «1475» v «1095». 

Na 309. strani v poziciji br. 3. dodatka pred 
«5-a)-8» naj se uvrsti b-a)-ß». 

Tabela k tej poziciji naj se prečrta in nadomesti 
z naslednjo: 

Érvényes iräny 
Valevolle nella direzione 

Važi u pravcu 

Oszlop — Colonna — Vrsta 

Az alàbbi âllomâsokkal vaiò forgalomban 
In servizio colle stazioni 

U saobraćaju sa donjim stanicama 

Csepel gyârtelep . . 
Ozd. 
Salgotarjâni acélgyâr 

Oszlop — Colonna — Vrsta 
Csepel gyârtelep . . 
Ozd. 
Salgotarjâni acélgyàr 

Fêlé — Per — Do 

Trieste — Fiume 

1 
lOt 151 lOt 15t 10t 15t 10t 15t 10t 15t 

Dijtétel centeslmiben 100 kg — ként — Prezzi in centesimi 
per 100 chg — Vozarinskl stav u centesima za 100 kg 

1600 1600 

1835 1730 

1285 1285 1360 1360 

1665 
1460 

1580 
1460 

1595 1595 

1705 1705 

Na 316. strani naj se prečrtajo v poziciji br. 10. 
dodatka vozninski stavki, ki veljajo od Trsta (Trieste) 
in Reke (Fiume), ter naj se nadomeste z naslednjimi : 

1765 
Budapest D. V. . . . . 1000 
Budapest-Kelenföld . . 1000 
Budapest M.Ä.V. . . . 1020 

1765 
965 
965 

1665 
1460 

1580 
1460 

10 

1360 

I 1000 
1000 
1020 

1360 

Železniška tarifa, del IL, za prevoz blaga itd. 
z dne 1. oktobra 1025. 

Dopolnitev. 
Na 65. strani te tarife naj se glasi v poziciji G-a 

(Gvoždje), črki b), prva, vrsta: «Ploče i Hm (za
ključno beli Hm in talasasti Hm) itd.». 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 8. marca 1928.; G. D. br. 9486/28. 

Št. 2709. 821 
Preklic licitacije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani preklicuje po na
logu ministrstva za gradbe br. 10.049/1928. drago 
ofertno licitacijo za most čez Glinščico v km 2-4 
Tržaške državno ceste, .razpisano na dan 25. aprila 
1928. (Uradni list 35 in 36 z dne 12. in 14. aprila 
1928.) „ ..._ _ , . , . . , . . . . • 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 12. aprila 1928. 

Št. 403/28. 827 

Objava. 
Po § 7. odvetniskega.reda.se objavlja, da je 

gospod dr. Emest R o s i n a z današnjim dnem vpi
san v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v Gor
njem gradu. 

V L j u b l j a n i , dne 13.aprila 1928. 

Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 
podpredsednik dr. Janko Žlrovnik s. r. 

Št. 477. 

Razpis. 
831 

965 
065 
985 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beograda, 
dne 4. marca 1928.; G. D. br. 14.249/28. 

Imenik železniških postaj z dne 1. avgusta 1927. 

Otvoritev natovarjališca z nazivom: Repinec. 
Obračunavanje pošiljk in nadzorstvo nad nato-

varjaližčem vrši postaja Gradec. 
V 11. in 12. razpredelku imenika železniških po

staj naj se vpuše vertikalna črta «|», v 32. razpre
delku pa pripomba: «*) Samo za pošiljke Našičke 
tvornice tanina1 i paropilä, d. d.». 

Mestna občina Tržič razpisuje dela za postavitev 
dečjega doma, združenega z zasilno bolnico v Tržiču. 
Kompletne lesene dele nadtalne zgradbe (barako) 
dobavi' občina!, podpritlični prostori bodo zklanL 
Načrti so interesentom na vpogled pri mestnem žu
panstvu. Ponudbe s povprečnimi cenami naj se vlože 
do dne 3 0. a p r i l a 1928." 

Mestno županstvo v Tržiču, 
dne 13. aprila 1928. 

Razne objave. 
Opr. št, 294/4—1928. 828 

Razglas o licitaciji. 
V uradnih prostorih okrožnega urada za zavaro

vanje delavcev v Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 20, 
v sobi št. 200, se bo vršila dne 4. m a j a 1 9 2 8 . ob 
desetih javna pismena ofertna licitacija za dobavo 
raznega obvezanega materiala. 

Ponudbe, opremljene e kolkom za 100 Din, ma
rajo biti oddane do označene ure v vložišču, soba 
št. 205, okrožnega urada za zavarovanje delavcev- v 
Ljubljani. Na •zapečateni zavitek je napisati: «Po
nudba za dobavo obvezilnega materiala po licitacij-
skem razpisu opr. št. 294/4—'1928». 

Ponudbe je treba podati na tiskovini, priloženi 
pogojem, ki se dobivajo pri okrožnem uradu za za
varovanje delavcev v Ljubljani, soba št. 283, za 
20 Diru Ponudbe, ki se ne podado na tej tiskovini, 
se ne morejo vpoštevati. 

Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani,. 
dne 12. aprila 1928. 

835 Razglas. 

Na progi od Zagreba do Koprivnice^ med posta
jama z nazivom: Gradec in nazivom: Križevci se iz-
preminja postajališče Repinec v natovarjališče ter 
se otvori dne 15. marca 1928. za promet brzovoznega 
in sporovoznega blaga v vozovnih tovorih, toda samo 
za firmo: Našička tvornica tanina i pâropila, d.d. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 7. marca 1928.; G. D. br. 12.738/28. 

I z r e d n i o b č n i z b o r d e l n i č a r j e v H i -
p o t e k a r n e b a n k e j u g o s l o v a n s k i h h r a 
n i l n i c v L j u b l j a n i , sklican na dan 18. aprila 
1928., je preložen na dan 2. m ai j a 19 2 8. in se bo 
vršu ta dan ob isti uri z že objavljenim dnevnim 
redom (glej Uradni list 33 z dne 3. aprila 1928.). 

V L j u b l j a n i , dne 16. aprila 1928. 
Upravni svet. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. 
Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani; 
njen predstavnik: Miroslav AmbroHc v Ljubljani. 

m'È^étoiùjÊ-'W* ly. ^- ,,:ЉШ&Ј,. 
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Poštnina plačana y gotovinu 

38. V Ljubljani, dne 19. aprila 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti 

Viebinaa 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. — Razglasi velikega župana mariborske oblasti. — Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 

Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 119. Tarifna obvestila. — Razne objave. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

P. br. 403/1. 

Razglas. 
Z odlokom ministrstva za prosveto S. N. br. 2188 

z dne 19. marca 1928. so bili postavljeni za dobo 
od dne 1. aprila 1928. do dne 31. marca 1929. za 
člane izpraševalne komisije za slovensko stenogra
fijo v Ljubljani: 

za predsednika izpraševalne komisije Fran N o 
v a k , gimnazijski direktor v p. v Ljubljani; 

za člana in predsednikovega namestnika Ivan 
D o l e n c , profesor na Ш. realni gimnaziji v Ljub
ljani; 

za elana . izpraševatelja Jernej P a v l i n , pro
fesor na škofijski gimnaziji v Št. Vidu, in Josip 
M a r n, profesor na IL reami ginuiadji v Ljubljani; 

za namestnika člana izpraševatelja Josip O s a 
li a, profesor na I. državni gimnaziji v Ljubljani. 

V L j u b 1 j a n i, dne 6. aprila 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vršilec dolžnosti prosvetnega inšpektorja 

dr. Capuder s. r. 
0. br. 090/3. 846 

Razglas. 
Gospod minister za trgovino in industrijo je. odo

bril z odlokoma z dne 12. oktobra 1927., VI. št. 3663, 
in z dne 8. marca 1928., VI. št. 1210, izpremembo 
§§ 9. in 25. pravil za firmo: «Salus», d. d. v Ljub
ljani, kakor so bile sklonjene na VI. rednem občnem 
zboru delničarjev z dno 3. junija 1927. 

Izprememba pravil se nanaša na trajanje družbe
nega poslovnega leta in na število upravnih svet
nikov. 

V L j u b 1 j a n i, dne 13. aprila 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Mara s. r. 

L. št. 389. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 1. do dne 7. aprila 1928. 

S r e z In 
o 

«J J 3 

2: o 

rar-

B iS-s 
i/t o 

o ^ 
Skupina titaznih bolezni 

Krško 
Laško 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 

Skupaj 

, 
1 

1 

1 

i 
1 
3 

• 

. 

Črnomelj . 
Kastav . . . . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 

Skupaj 

Ošpice. 
20 

14 
5 

Morbilli. 
20 

3 
7 

39 10 34 1 

2 
12 

14 

Dušljlvi kašelj. — Pertussis. 
Kastav I . I 2 I . I . i 

S r e z H ž-s 
•sä 
SI O) 

o > 
s en o 

o ^ 

Skrlatlnka. 
Brežice 1 
Kočevje 1 
Kranj 3 
Krško 2 
La£ko 3 
Litija 1 
Ljubljana, srez . . 4 
Ljubljana, mesto . 12 
Novo mesto . . . 2 
Radovljica . . . . 1 

Skupaj 

Scarlatina. 
1 
1 

30 8 

3 
3 
2 
2 
3 
9 
2 
1 

Davlca. — Diphterla et Croup. 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Laško 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 

Skupaj 

25 

Sen. — Erysipelas. 
Brežice . . . . 
Kranj 
Laško 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 

1 

Skupaj . | 15 | 1 | 4 . | 12 
V L j u b l j a n i , dne 12. aprila 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti 

dr. Mayer s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. št. 14/3. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 1. do dne 7. aprila 1928. 

S r e z 
> = 
QU 

ž-š 
*- S3 •o — 
N U 
O > 

E 
•5-° 
Si 
« O 

o * 

Celje 
Celje, mesto . . 
Konjice . . . . 
L j u t o m e r . . . . 
Maribor, levi breg 
Ptuj. . . . . * 
Slovenjgradec . 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 

Skupina tlfuznlh bolezni. 
2 

Ošpice. — Morbilli 
Celje 
Dolnja Lendava. 
Ptuj 
Ptuj, mesto . . 

Skupaj 

1 
63 
18 
82 

1 
2 
6 
4 

13 

30 
12 
42 . 

1 
3 

39 
10 
53 

S r e z •a 
Z o 

« X ! 
"O •— 

s 
3 

Skrlatlnka. — Scarlatina. 
Celje . . . . 
Celje, mesto . 
Dolnja Lendava 
Gornji grad . 
Konjice . . . 
Ljutomer . . 
Maribor,.desni breg 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto 
Prelog . . . . 
Prevalje . . . 
Ptuj 
Ptuj, mesto . 
Slovenjgradec . 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 

2 
2 

22 
1 
1 
2 
4 

3 
9 
3 

10 
1 
1 
1 

62 8 13 

Davlca. 
Celje 
Maribor, desni breg 
Prevalje . . . . . 

Diphterla et Croup. 
. 1 2 1 

Skupaj . | 

Sen. 
Konjice 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Slovenjgradec . . 

Erysipelas. 

• ! 1 

1 i 
Skupaj 1 

•sä 

2 
2 

20 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
9 
1 

10 

i 
1 

57 

Krčevita odrevenelost. — Tetano*. 
Slovenjgradec . . j 1 | . | 1 | . | .• 

V M a r i b o r u , dne 15. aprila 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurecko e. r. 

Vet, br. 51/17.. 

Izkaz o stanja živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 16. aprila 1928. 

O p o m b a : Imena eedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i e a d . 

Gornji grad: Mozirje, Okolica (Ljubija - Gneö 
1 dvorec). 

S t e k l i n a . 

Ptuj : Obrez (Obrez 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Čakovec: Čakovec, окоЏса (Gorenji Pustakovec 
3 dvorci). 

S v i n j s k a k u g a . 

Ptuj : žardinje (KJjučarovci 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 16. aprila 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 



38. 250 Letnik X. 

Razglasi sodišč in sodnih oblasti 
Ne II 38/28—2. 3 - 2 

Prvi edikt. 
Na podstavi člena 49. zakona z dne 30. novem

bra 1925. o proračunskih dvanajstinah za mesece 
december 1925., januar, februar in marec 1916., 
cSlužbene Novine» z dne 1. decembra 1925., št. 276/ 
/LXXI, Uradni list z dne 23. decembra 1925., št. 380/ 
/113, in uredbe ministrstva pravde z dne 2. maja 
1927.. št. 5503/26, «Službene Novine» z dne 12. maja 
1927.̂  št. 126/XXVn, Uradni list z dne 21. maja 
1927., št. 232/56, se določa dan 

15. a p r i l a 1928. , 
ko naj se začne ravnati z osnutkom nove zemljiške 
knjige za davčno občino Noršince v sodnem okraju 
Murski Soboti tako kakor z novo zemljiško knjigo; 
obenem se uvaja postopanje po zakonu z dne 25. ju
lija 1871., št. % drž. zak., da se knjiga popravi. 
Od tega dne je samo z vpisom v novo zemljiško 
knjigo moči nove lastninske zastavne in drage zem
ljiškoknjižne pravice na nepremičnine, vpisane v 
zemljiško knjigo, pridobivati, utesnjevati, prenpšati 
na dïuge ali razveljavljati 

Pozivajo se, naj priglase svoje zahteve 
n a j k e s n e j e d o v š t e t e g a d n e 15. j u l i j a 

1 9 2 9.: 
a) vsi oni, ki zahtevajo na podstavi pravice, 

pridobljene pred začetnim dnem nove zemljiške 
knjige, da bi se v njej izpremenili vpisi, ki se tičejo 
lastninskih ali posestnih razmer, bodisi da se izvede 
ta izprememba z odpisom, pripisom aLi prepisom, 
bodisi da se popravi oznamenilo nepremičnin ali se
stava zemljiškoknjižnih teles ali kakorkoli drugače, 

b) vsi oni, ki so si pridobili že pred začetnim 
dnem nove zemljiške knjige do nepremičnin, v njej 
vpisanih, ali do njih delov zastavne služnostne ali 
druge pravice, sposobne za knjižni vpis, če bi bilo 
treba te pravice tako vpisati, kakor da spadajo k 
starim bremenom, in če niso bile v novo zemljiško 
knjigo vpisane že ob njeni napravi. 

Priglasitvene dolžnosti v ničemer ne izpreminja 
to, da je pravica, ki jo je treba priglasiti, očitna iz 
javne knjige, ki se jemlje iz rabe, ali iz sodne re
šitve, ali da teče pri sodišču prošnja strank, H se 
tiče te pravice. 

Kdor zamudi zgoraj navedeni rok, izgubi pra
vico, uveljavljati zahtevo, ki bi jo bilo treba pri
glasiti pTOti tistim, ki si pridobe zemljiškoknjižne 
pravice v dobri veri na podstavi onih vpisov, ki so 
že v novi zemljiški knjigi in se ne izpodbijajo. ^ 

Ce se ediktni rok zamudi, postavitev v prejšnji 
stan ni dopustna; tudi se omenjeni rok posameznim 
strankam ne sme podaljšati. 

Priglasitve je treba podati okrajnemu sodišču v 
Murski Soboti; pri istem okrajnem sodišču je nova 
zemljiška knjiga vsakomur na vpogled. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, oddelek II., 
dne 4. aprila 1928. 

S 23/27—38. 841 
Odprava konkurza. 

Prezadolženec: Franc Z e b a l , trgovec v Rud
niku. 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 
S 23/27—8 o prezadolženčevi imovini, je po § 166., 
odstavku 2., k. r. odpravljen, ker ni kritja za stroške 
postopanja. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
«me 3> aprila 1928. 

S 2/28—10. 842 
Odprava konkurza. 

Prezadolženka: S o i n č n o z d r a v i l i š č e 
R i k 1 i, družba z o. z. na. Bledu, 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 
S 2/28—2, o imovini te prezadolženke, je po § 166., 
odstavku 2., k. r. odpravljen, ker ni kritja za stroške 
postopanja. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 4. aprila 1928. 

E 422/27—9. 794 
Dražbeni oklic 

Dne 5. m a j a 1 9 2 8. ob desetih bo na licu mesta 
v Štrukljevi vasi dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Strukljeva vas, vi. št. 39 in 137. 

Cenilna vrednost: 48.550 Din; vrednost pritoklin: 
2900 Din; najmanjši ponudek: 32.366 Din 37 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek) II., 
dne 28. татса 1928. 

E 13/28. 757 

Dražbeni oklic. 

715 C III 501/28—3. 
Oklic. 

Marija Gabrovec, branjevka v Pobrežju pri Mari
boru, Tržaška cesta št. 4, ki jo zastopa dr. Filip 
Kumbatovič, odvetnik v Mariboru, je vložila zoper 
Josipa S u r c a , delavca, prej v Pobrežju pri Mari
boru, Ptujska cesta »t, 8, sedaj neznanega bivališča, 
tožbo zaradi 465 Din. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
1. m a j a 1 9 2 8 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 14. 
Ker je bivališče Josipa Šurca neznano, se mu po

stavlja za skrbnika dr. Miroslav Dev, pravni prakti
kant pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Okrajno «odišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 27. marca 1928. 

Dne 5. m a j a 1 928 . ob devetih bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Butoraj, vi. št. 26, 98 in 123. 

Cenilna vrednost: 17.652 Din 15 p; vrednost pri
toklin: 20 Din; najmanjši ponudek: 11.781 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, jo oglasiti pri. 
sodišču najpozneje pri đražbenem патоки pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne moglo več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit, na uradni deski Ijega sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 17. marca, 1928. 

E 625/27—5. 768 

Pred?. 374/4/28—1. З-^ 2 

Razpis. 
Pri višjem deželnem sodišču v Ljubljani se odda 

s v e t n i š k o m e s t o . 
Pravilno kolkovàne in opremljene prošnje naj se 

vlože po službeni poti do dne 
10. m a j a 1 9 2 8 . 

pri podpisanem predsednižtvu. 

Predsednižtvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 11. aprila 1928. 

C П 539/28—1. 8 3 0 

Oklic 
J. N. aoštarič, trgovec v Mariboru, zastopan po 

drju; Franu Lipoldu, odvetniku v Mariboru, je vložil 
zoper z a p u š č i n o p o I v a n u M a h o r i č u , 
uradniku državnih železnic v Mariboru, tožbo zaradi 
2934 Din s pripadki. 

Prvi narok se je določil na dan 
2 8. a p r i l a 1 9 2 8. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Rečeni zapuščini se postavlja za skrbnika Andrej 

Levstek, pravni praktikant pri okrožnem sodišču v 
Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IL, 
dne 13. aprila 1928. 

Dražbeni oklic 
Dne 11. m a j a 19 28. ob devetih bo pri_pod

pisanem sodišču v sobi. št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Vinji vrh, vi. št. 328. 

Cenilna vrednost: 9816 Din 38 p; vrednost pri
toklin: 100 Din; najmanjši ponudek: 6546 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, jo oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni. oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dno 30. marca 1928. 

C 33/28. 
Oklic 

824 

J. Goreč nasi., d. z o. z. v Ljubljani, ki io zastopa 
dr. Albin Smole, odvetnik v Ljubljani, > vložila 
zoper Josipa P a h u 1 j e t a iz Otavic št. 12, sedaj 
neznanega bivališča, tožbo zaradi 1870 Din s pri
padki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
5. m a j a 192 8. 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 7. 
Ker je bivališče Josipa Pahuljeta neznano, se 

mu postavlja za skrbnika njegov očo, Anton Pahulje, 
posestnik v Otavicah št. 12. 

Okrajno sodišče v Ribnici, 
dne 12. aprila 1928. 

Preds. 166/4/28—1. 
Razpis. 

3 - 1 

Odda se m e s t o o k r a j n e g a s o d n i k a i n 
s o d n e g a p r e d s t o j n i k a v R a d o v l j i c i ; 
prav tako se oddado tudi vsa mesta sodnih pred
stojnikov, okrajnih sodnikov in sodnikov, ki bi se 
izpraznila med razpisom* ali zaradi njega. 

Pravilno opremljene in kolkovane prošnje naj se 
vlože po službeni poti do dne 

25. m a j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 16. aprila 1928. 

A 58/27. 816 3 - 3 
Poklic neznanih dedičev. 

Ivan G o s t e n č n i k , tudi Juan Cal, uslužbenec 
v podjetju «Frigorifice Wilson» v Buenos Airesih 
(Argentinija), je dne 8. junija 1926. umri. Sporočilo 
poslednje volje se ni našlo. 

Sodišču ni znano, kateri dediči imajo pravico do 
dediščine. 

Za skrbnika zapuščini se postavlja Franc Vavkan 
na Prevaljah. 

Kdor hoče zahtevati zapuščino zaee, mora to v 
e n e m l e t u od današnjega dne naznaniti sodišču 
ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po preteku tega 
roka se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dediči 
svoje pravice, le-tem, kolikor bi se pa to ne zgodilo, 
pripade zapuščina državi 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek L, 
dne 7. aprila 1928. 

E 94/28—6. G1° 
Dražbeni oklic 

Dno 3 0. a p r i l a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Županje njive; vi. št. 42 in 105. 

Cenilna vrednost: 41.002 Din; najlmanjši ponu
dek: 26.334 Din 64 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi ee ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 
dne 14. marca 1928. 

E 1/28-4. 8 °3 
Dražbeni oklic 

Dne 1. m a j a 1 9 28. ob devetih, bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št, 3 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Kozje, vi. š t 129. 

Cenilna vrednost: 45.398 Din 95 p; najmanjši po
nudek: 30.226 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbo, jo oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem' naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo, zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 23. februarja 1928. 

E 6380/27—7. 762 
Dražbeni oklic 

Dno 27. a p r i l a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremičnin: 

л-£**глЗ&*Аг ^ие&&Љк 'јЉ 
m 



38. 

zemljiška knjiga za katastralno občino Vič, vi. št. 92б 
(pare. št. 1300/9 [stavbišče, v naravi hiša in vrt]). 

Cenilna vrednost: 48.261 Din; najmanjši ponu-
dek: 24.130 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbo, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi so no mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri; veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 24. marca 1928. 

K 43/28—8. 665 
Dražbeni oklic 

Dne 1. m a j a 19 28. ob pol desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Spodnja Vižinga, vi. št. 16. 

Gonilna vrednost: 72.159 Din 50 p; najmanjši; po-
nudek: 48.106 Din 32 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbo, jo oglasiti, pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki jo ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa ,se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek II., 
dne 20. marca 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblasfev. 

119. 
Tarifna obvestila/ 

Izpremembe tarif. 
a) Izprememba izjemno tarifo br. 2 a), 2 b), in izvozne 
tarife br. 9. v lokalni tarifi za prevoz blaga itd. 

z dne 1. oktobra 1926. 
Z veljavnostjo od dne 15. aprila 1928. naj se pre

črta v gorenji tarifi naziv predmetov: «Drvo za 
gorivo, pozicija D-25, drveiia piljevina i drvene 
strugotine, pozicija D-10, ako so izključivo upotreb-
Ijuje za ogrev.» 

Prav tako naj se prečita naziv predmetov tudi 
iv izvozni tarifi br. 9.: «Drvo za gorivo, pozicija 
D-25». 

Namesto tega naj se vpiše to4.e: 
«Drvo za ogrev u dužini do 1-20 m i to: cepanice 

(neoljuštene), oblice (neoljuštene) i, sa prečnikom do 
najviše 12 cm na tanjem kraju, panjevi, korenje, 
granje, pruće, iverje, sledeči otpaci pri testerisanju: 
okrajci, poluokrajci, otpaci od letava. — pa i ako su 
takvi otpaci povezani u snopiće (svežnjeve) — i 
strugotine, dalje staro, već upotrebljeno drvo. 

P r i m o d b a : cepanice i oblice, kod kojih je oči
gledno, da je kora otpala pri cepanju, odnosno pro
nosu ili tovarenju, smatraju se neoljuštenLm, ako se 
u pošiljci nalazi samo neznatan deo takvih cepanica, 
odnosno oblica. Mnogo čvornovato drvo kao i krivo 
drvo smatra se i onda gorivim drvetom, ako prečnik 
iznosi do 16 cm. 

Pod starim upotrebljenim drvetom podTazumeva 
so već upotrebljeno, dotrajalo drvo, dalje od dužeg 
stajanja na stovarištu trulo ili natrulo drvo, ako se 
uopšte ne može upotrebiti ni za kakvu drugu svrhu. 

U tovarnom listu treba navesti vrstu drveta sa 
potrebnim opisom i dužinu, odnosno prečnik drveta 
za ogrev, n. pr. cepanice neoljuštene do l-20m du
žine za ogrev ili stari neupotrebljivi železnički pra
govi do 1-20 m dužine, za ogrev.» 

b) Izpremamba 'luške tarife za prevoz blaga itd. 
z dne 1. oktobra 1926. 

Z veljavnostjo od dne 15. aprila 1928. naj se pre
črta v luški tarifi br. 16. te tarife naziv predmeta: 
«Drvo za gorivo, pozicija D-25». 

Namesto tega naj se vpiše to-le: 
«Drvo za ogrev u dužini do 1-20 m i to: cepanice 

(neoljuštene), oblice (neoljuštene) i sa prečnikom do 
najviše 12 cm na tanjem kraju, panjevi, korenje, 
granje, pruće, iverje, sledeći otpaci pri testerisanju: 
okrajci, poluokrajci, otpaci od letava — pa i ako su 
takvi otpaci povezani u snopiće (svežnjeve) — i 
strugotine, dalje staro, već upotrebljeno drvo. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 23. marca 1928., št. 67/XX. 

2 5 1 

P r i m e d b a: cepanice i oblice, kod kojih je oči
gledno, da je kora otpala pri cepanju, odnosno pre
nosu ili tovarenju, smatraju se neoljuštenim, ako se 
u pošiljci nalazi samo neznatan deo takvih cepanica, 
odnosno oblica. Mnogo čvornovato drvo kao i krivo 
drvo smatra se i onda gorivim drvetom, ako prečnik 
iznosi do 16 cm. 

Pod starini upotrebljenim drvetom podrazunieva 
se već upotrebljeno, dotrajalo drvo, dalje od dužeg 
stajanja na stovarištu trulo ili natrulo drvo, ako se 
uopšte ne može upotrebiti ni za kakvu drugu svrhu. 

U tovarnom listu treba navesti vrstu drveta sa 
potrebnim opisom i dužinu, odnosno prečnik drveta 
za ogrev, n. pr. cepanice neoljuštene do 1-20 m du
žine za ogrev ili stari neupotrebljivi železnički' pra
govi do 1-20 m dužine, za ogrev.» 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 9. marca 192a; G. D. br, 16.076/28. 

Ugodnost za prevoz železniških vozil. 
Z veljavnostjo cd dne 15. marca 1928. do pre

klica, najdlje po do konca leta 1928., jo treba radu
niti za železniška, vozila iz pozicije Ž-l železniške 
tarife, dela II., ki' se prevažajo na lastnih kolesih, 
in sicer: 

Od do 

j 
j 

1 državne meje 
! pri Jesenicah 

državne meje 
pri Prevaljah 
državne meje 

pri Rakeku 
državne meje 

pri Št. Ilju 

Železniški vagoni 

državne 
meje 

pri 
Caribrodu 

4040 

4170 

3975 

3945 

državne 
meje 

r, P r I 

Đevdeliji 

par za 

4905 

5030 

4840 

4840 

Lokomotive in 
zàlogovniki 

državne 
meje 

pri 
Caribrodu 

100 kg 

4290 

4430 

4225 

4190 

državne 
meje 1 

pri 1 
Đevdeliji 

5210 

5345 

5140 

5140 

Pošiljka se mora predati v prevoz kot sporo
vozno blago na eni izmed postaj v inozemstvu z 
direktnim tovornim listom za Bolgarijo, odnosno v 
tranzitu Bolgarije ali za Đevđelijo. 

Voznina se mora računiti najmanj za 5000 kg od 
tovornega- lista in vagona. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 9. marca 1928.; G. D. br. 16.077/28. 

* 
Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko Avstrijo (12). 
Izpremembe in dopolnitve v železniški tarifi za pre

voz blaga z dne 1. januarja 1928. 
Z veljavnostjo od dne 15. marca 1928. do pre

klica, odnosno do izvedbe v tarifi, je treba izvršiti 
v tej tarifi nastopne popravke in dopolnitve: 

Na 163. strani, pozicija M-18 (Möbel), naj se po
stavi v četrti vrsti odzgoraj za besedama: «oder 
Stahl» vejica in dodasta besedi: «und Heiratsgut». 

Na 371. strani naj se popravijo v izjemni tarifi 
br. 9. pri postaji z nazivom : Wo 1 f s b o r g vozninski 
stavkï «316» v «291» in «330» v «305». 

Na isti strani in v isti izjemni tarifi naj se vpiše 
po abecednem redu postaja: S c l i w a n b e r g z voz-
ninskimi stavki, navedenimi v groših za 100 kg: 

Trieste Fiume 
«Sohwanberg | 247 | 247 |» 

Na 459. strani naj se vpiše v poziciji 10. dodatka 
po abecednem redu postaja: W i e n H a u p t z o l l 
a m t z vozninskimi stavki, navedenimi v groših za 
100kg: m . ' ' 

Trieste Fiume 
«Wien Haupt- | | | 1 

Zollamt . . 11038 | 889 | 7671 1058 | 889 767» 
Na 460. strani naj se vpiše v poziciji 11. dodatka 

po abecednem redu postaja: M ö d 1 i n g z voznin
skimi stavki, navedenimi v groših, za 100 kg: 

Trieste Fiume 
«Mödling I 304 I 304 I» 
Iz generalne; direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 14. marca 1928.; G. D. br. 17.481/28. 

* 

Dopolnitve tari!. 

a) Dopolnitev izjemne tarife br. l /a v lokalni tarifi 
za prevoz blaga itd. z dne 1. oktobra 1926. 

Z veljavnostjo od dne 1. aprila 1928. naj se vpiše 
na 30. strani v izjemni tarifi br. l /a — Ugalj mine-
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ralni iz pozicije U-2/a — v seznamek postaj, do ka
terih velja izjemna tarifa, postaja: Novi Sad. 

b) Dopolnitev luške tarife br. 45. v luški tarifi za 
prevoz blaga itd. z dne 1. oktobra 1926. 

Z veljavnostjo od dne 1. aprila 1928. naj se vpiše 
na 44. strani te tarife v luški tarifi br. 45. — Ugalj 
mineralni, iz pozicije U-2/a — v seznamek postaj, 
do katerih velja luška tarifa br. 45., postaja: Novi 
Sad. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 10. marca 1928.; G. D. br. 15.515/28. 

* 

Dopolnitev železniške tarife, dela IL, za prevoz blaga 
itd. z dne 1. oktobra 1926. 

Z veljavnostjo od dne 1. aprila 1928. naj se vpise 
v tej tarifi v oddelku G na 87. strani pod črko «K» 
nova pozicija: 
30 a | Korenje od sapunjače . . | H | II | H | a. 

V oddelku D, abecednem seznamku predmetov, 
imenovanih v oddelkih A, B in G, naj se vpišejo na 
136. strani za besedami: «Korenje od pirindža» be
sede: «Korenje od sapunjače» (K-30a). 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 10. marca 1928.; G. D. br. 16.074/28. 

St. 565. 825 3—1 
Razglas o ofertni licitaciji. 

Gradbena sekcija v Mariboru razpisuje j a v n o 
o f e r t n o l i c i t a c i j o z a p r o d a j o t r i t o n -
s k e g a t o v o r n e g a a v t o m o b i l a z n a m k e 
« P r a g a » , ki je shranjen v skladišču okrajnega 
zastopa v Ptuju, 

Licitacija se bo vršila dne 26. m a j a 1 9 2 8. 
ob 11. uri v pisarni okrajnega zastopa v iPtuju 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 100 Din, naj 
se izroče v zapečatenem ovitku predsedniku licita-
cijske komisije na dan dražbe od 10. do 11. ure. 

Kavcijo 1000 Din je treba položiti v gotovini pri 
glavni podružnici Državne hipotekarne banke v 
Ljubljani. 

Licitacijski pogoji so vsak dan med uradnimi 
urami na vpogled pri gradbeni sekciji v Mariboru in 
pri okrajnem zastopu v Ptuju, kjer se tudi na željo 
razkaže interesentom predmetni avtomobil. 

Gradbena sekcija v Mariboru, 
dne 12. aprila 1928. 

Št. 3024. 815 2—2 
Razpis dobave. 

Ponovno se razpisuje dobava merilca za vročo 
vodo. 

Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 6 e g a 

a p r i l a 1 9 2 8 . ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 11. aprila 1928. 

Št. 3081. " " " " 823 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 250 q portlandekeg^ ce

menta. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 27 eg a 

a p r i l a 1 9 2 8. do enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 13. aprila 1928. 

St. 3191/H. 845 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje s© dobava 50 m8 vodnega peska. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 3. m a j a 

1 9 2 8 . ob 11. uri. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju,-
dne 17. aprila1 1928. 

St. 1813. 822 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 140 m8 jamskega! 1ева. 
Ponudbe naj se vlože do dne 26. a p r i l a 1 9 2 8 . 
Več pri podpisani direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Zabukovd 
(pošta Griže), 

dne 13. aprilail928. 

iS-iÜttjfc". -.•}•& hä*^-,.,;', :'U.::.:^^:i,-:i^ÌÈad^à^Ì^^^\, -:*&Â%smk.,' 
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St. 1883/П. 843 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava naslednjega materiala: za-

vomjakov- za lokomotive, pločevine, vijakov, trav
nikov, žitnikov, okovov za okna, rudninskih olj in 
masti, petroleja in vodokaznih armatur. 

Ponudbe naj se vlože do dne 3. m a j a 1 9 2 8 . 
Več pri podpisani direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Zabukovci 
(pošta Griže), 

dne 17. aprila 1928. 

Št. 504/1 spi. 840 

Razglas o dražbi občinskega lovišča. 
Lov krajevne 'občine ptujske se bo oddajal dne 

2 1 . m a j a 1 9 2 8 . ob desetih v prostorih podpisa
nega mestnega magistrata na javni dražbi v najem 
za dobo od dne 1. julija 1928. do dne 30. junija 
1934. 

Podrobnejši pogoji so na vpogled med uradnimi 

Mestni magistrat v Ptuju, 
dne 16. aprila 1928. 

Zupan: M. Brenčič s. r. 

po 100 K: št. 91, 94, 95, 98, 100, 108, 110, 155, 
158, 160. 

Te zastavne liste in komunalne zadolžnice bo 
izplačevala Hipotekama banka jugoslovanskih hra
nilnic v Ljubljani kot naslednica Kranjske deželne 
banke proti vročitvi izza dne 1. julija 1928. 

V L j u b l j a n i , dne 17. aprila 1928. 

/Hipotekama banka 
jugoslovanskih hranilnic v Ljubljani 

(prej Kranjska deželna banka). 

8 3 7 Objava. 
Izgubil sem šofersko legitimacijo, ki jo je izdala 

prerakuševalna komisija v Ljubljani dne 4. septembra 
1923. pod št. 87/a, in pooblastimo listino za spreje
manje naročil za firmo A. Kovač v. Ljubljani, Beet
hovnova ulica št. 4. Obe listini se glasita na ime: 
Franc Augustin iz Velikega Slatnika, sedaj na 
Jezici št. 66. 

Proglašam ju za neveljavni. 

Franc Auguštin s. r. 

Računski zaključek Ljubljanske kreditne banke v Ljubljani za leto 1 9 2 7 . 
Aktiva. Čista bilanca z dne 31. decembra 1927. Pasiva. 

urami. 

St. 2758/28. 748 3 — 2 

Razglas o dražbi občinskih lovišč 
v radovljiškem srezn. 

Lovi spodaj označenih občin se bodo oddajali na 
javni dražbi v zakup v uradu podpisanega sreakega 
poglavarja za dobo o d d n e 1. j u l i j a 1 9 2 8 . d o 
d n e 3 1. m a r c a 1 9 3 3 . z začetkom dražbe vsako
krat ob 9. uri po nastopnem vrstnem redu: 

v p o n e d e l j e k d n e 3 0. a p r i l a 1 9 2 8 . za 
občino Gorje; 

v s o b o t o d n e 2. j u n i j a 1 9 2 8 . za občine 
Begunje, Bled in Bohinjsko Bistrico; 

v t o r e k d n e 5. j u n i j a 1 9 2 8 . za občine 
Jesenice, Kropo, Lesce in Ljubno; 

v s o b o t o d n e 9. j u n i j a 1 9 2 8 . za občine 
Mošnje, Ovsiše, Predtrg, Radovljico in Rateče. 

Zakupni in dražbeni pogoji so na vpogled y 
uradu podpisanega sreakega poglavarja med običaj
nimi uradnimi urami. 

V R a d o v 1 j i c i, dne 31. marca 1928. 

Sreski poglavar: dr. Peter Vavpotič 8. r. 

Razne objave. 
844 Razglas. 

Pri XXVII. žrebanju 4V^%nih zastavnih üstov in 
4y 3 %nih komunalnih zadolžnic Kranjske deželne 
banke, ki se je vršilo dne 16. aprila 1928., so bile 
izžrebane nastopne številke: 

4 % % n i z a s t a v n i l i s t i : 
po 10.000 K: š t .3 , 4. 6, 8, 12, 13, 14, 17, 28, 30, 31, 

33, 42; 
po 2.0Ö0K: št. 15. 16. 34, 40, 46, 47, 58, 59, 81, 86, 

91. 97, 98, 124, 137, 147, 148, 153, 
157, 162, 163, 203, 204, 205, 209, 
210, 212; 

po 1.000 K: Št. 2. 5, 6, 12. 14, 18, 19, 25, 29, 30, 40, 
44, 49, 50. 55, 56, 59, 70, 88, 91, 
106, 113, 126, 130, 131; 

po 200 K: št. 58, 61. 64, 77, 78, 79, 83, 85, 96, 
100, 113, 115, 119, 164, 166, 170, 

> 171, 184; 

4 У 2 % п е k o m u n a l n e z a d o l ž n i c e : 
po 10.000 K: št. 43. 46. 48, 148. 150, 151, 164, 177, 

179, 182, 185, 186, 190, 194, 200, 
203. 238: 

po 2.000 K: št. 11. 28, 30, 54, 59, 65, 83, 89, 99, 
101, 299, 300, 3Ö9, 311, 315, 324, 
329, 333, 339, 340, 343. 349, 351, 
353, 354, 356, 427, 437, 639; 

po 1.000 K: št. 13, 17, 20, 28, 32, 35, 42, 61, 227, 
234, 238, 240, 242-, 245, 247, 251, 
254. 260, 265. 272, 275, 299, 301, 
304, 314; 

po 200 K: št. 223, 224, 226, 229, 230, 232, 234, 
239, 241, 242, 244, 251, 252, 254, 
256, 257, 259, 264, 267, 272, 356, 
360, 368; 

1. Gotovina: 
a) blagajna 
b) žirovni računi pri Na

rodni banki . . . . 
c) računi pri poštni hra

nilnici 
2. Valute in devize . . . 
3. Menice: 

a) v portfelju 
b) v reeskontu pri Na

rodni banki . . . . 
4. Vrednostni papirji, 

lastni . . 
5. Vrednostni papirji po

kojninskega fonda . . 
6. Predjem.i na vrednost

ne papirje 
7. Dolžniki: 

a) denarni zavodi . . . 
b) dolžniki, kriti z raz

nim kritjem (vred
nostnimi papirji, in-
tabulacijo, žirom itd.) 

c) ostali dolžniki (kritje 
večinoma v menicah 
in bianco) 

č) medsebojni računi 
centrale in podružnic 

8. Realitete (tri hiše v Ljub
ljani, po ena v Celju, Čr
nomlju, Mariboru, Slo-
venjgradcu in Splitu) . 

9. Inventar 
10. Konsorcialni računi In 

trajne udeležbe . . . 
11. Prehodne postavke . 
12. Ostala aktiva . . . . 
13. Dolžniki za prevzete 

garancije 

Din 

14,374.465 

8,058.328 

1,625.971 

90,275.528 

1,196.513 

29,594.42053 

114,325.552 

172,191.497 

70,495.007 

Din 

24,058.765 
2,269.365 

91,472.042 

16,113.907' 

476.667 

9,184.071 68 

386,606.478 67| 

43,418.59920| 

20,904.211 
2,009.624 

26,331.216Ш 

4,216.970 97 

1,855.089 45 

I ||585,498.411 [78 

1. Delniška glavnica: 
333.333 delnic à nom. 

Din 150'—, kupon 
1927 

2. Rezervni fondi: 
a) redni rezervni fond . 
b) ostali rezervni fondi . 

3. Pokojninski in pod
porni fond: 
a) pokojninski fond . . 
b) podporni fond za «rad

ništvo 

4. Vloge: 
a) na knjižice . . . . 
b) na tekoči račun (ve

zane na odpoved nad 
en mesec) 

5. Upniki: 
a) denarni zavodi . . . 
b) ostali upniki in ne

vezane vloge . . . 
c) medsebojni računi 

centrale in podružnic 
6. Trate in lastni akcepti: 

a) trate 
b) lastni akcepti . . . 

7. Tranzitne obresti . . 
8. Neizplačana dividenda 
9. Prehodne postavke . 

10. Reeskont 
11. Ostala pasiva . . . . 
12. Čisti dobiček: 

a) prenos dobička iz mi
nulega leta . . . . 

b) dobiček za leto 1927. 
13. Upniki za prevzete ga

rancije 

Din 

2,649.557 
5,533.608 19 

3,727.245 50 

400.510 

131,035.948]75 

137,105.768 50 

59,832.159 

111,252.929 

72,111.722 

233.254 
793.060 

47 

Di_n _ [pl 

49,999.950 

8,183.165 

4,127.755 

268,141.717 

109.632,99 
5,103.001:81 

43,418.599I20| 

243,196.811 

1,026.314 
1,116.488 

39.309 
1,919.284 
1,196.513 
1338.467 

19 

50 

25 

5,212.634 80 

||585,498.411 78 

Izdatki. Račun izgube in dobička z dne 31. decembra 1927. Prejemki. 

1. Obresti: 
a) reeskomptne in tran-

b) vlog na knjižice in na 
tekoči račun (vezanih) 

c) ostalih računov . . . 
2. Upravni stroški .' . . 
3. Plače in doklade (bol

niška blagajna, premije 
pokojninskega zavoda) . 

4. Davki in pristojbine . 
5. Odpis inventarja. . . 
6. Čisti dobiček: 

a) prenos iz minulega 

b) čisti dobiček tekočega 

Din | p 

2,448.198 

17,584.417 
16,641.696 

109.632 

5,103.001 

48 

24 
45 

99 

81 

1 
1 1 

Din 

36,674312 
2,205.879 

10,870.241 
3,615.696 

243.520 

5,212.634 

Pi 

17 
98 

] 
1 

87i 
33 
89 

so; 
! 58,822.286|04 

I ! 

1. Prenos dobička iz mi-

2. Obresti: 
a) vrednostnih papirjev 

c) ostalih računov . . . 
3. Iznos realitet . . . . 
4. Iznus bančnih poslov 

\ 

i 

; 

Din | p 

1,699.509 
7,896.550 

35,543.732 
12 
08 

' 

1 1 

Din 

109.632 

45,139.791 
898.262 

12,674.599 

i 
Pl 

99 

20 
20 
65 

58,822.286|04 

1 1 

834 

Primerjali s knjigami in prilogami ter našli v soglasju. V Ljub l jan i , dne 31. decembra 1927. 
N a d z o r s t v e n i s v e t : Za k n j i g o v o d s t v o : 

Dr. Ivan Bolè s. r., predsednik. Josip Andrejs s. r., 
Dr. Alojzij Kobal s. r., Bela Milic s. r., Viktor Naglas s. r. in podravnatelj in glavni knjigovodja. 

Anton Škof s. r., člani. 

Objava. 
Po sklepu XXVIII. rednega občnega zbora z dne 14. aprila 1928. bo izplačevala L j u b l j a n s k a 

k r e d i t n a b a n k a v L j u b l j a n i za leto 1927. 
6 % n o d i v i d e n d o , t. j . D i n 9 ' — , p o d e l n i c i 

za kupon št. 27, ki se bo vnovčeval izza dne 16. a p r i l a 1 9 2 8. 
Kupone bodo vnovčevale: Ljubljanska kreditna banka v Ljubljani in njene podružnice, Hrvatsko-

slavonska zemaljska h i p o t e k a m a banka v Zagrebu, Češka komerčnf banka v Pragi in Zivnostenska 
banka, podružnica n a Dunaju. 

V L j u b l j a n i , dne 14. aprila 1928. Upravni svet. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v LjubljanL 



Poštnina plačana v gotovini. / 7. 
39. V Ljubljani, dne 23. aprila 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V i e b i n a i 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
120. Odločba, s katero se ustanavlja pri ministrstvu za pošto in 

telegraf arhitektonski urad. 
121. Izpremembe v pravilniku za izvrševanje zakona o kmetijskem 

kreditu in v pravilniku o voditvi sodnega zadružnega registra 
zadrug, ustanovljenih po zakonu o kmetijskem kreditu. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Objava glede naročnine. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 122. Tarifna ob

vestila. 
Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 85 z dne 17. aprila 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 31ega 

marca 1928.: Upokojeni so: Martin K o v a č , in
spektor finančne kontrole I. raareda v 1. skupini 
II. kategorije pri oblastnem inspektoratu finančne 
kontrole v Ljubljani; Ivan Č r e t n i k, inspektor 
finančne kontrole П. razreda v 2. skupini П. kate
gorije in sreaki upravnik na Prevaljah; Martin P o 
t o č n i k , inspoktor finančne kontrolo П. razreda v 
2. skupini II. kategorije in sreski upravnik v Murski 
Soboti; Lovro K a l'a š i ć, inspektor finančne kon
trole П. razreda v 1. skupini III. kategorije pri ob
lastnem inspektoratu finančne kontrole v Ljubljani. 

številka 86 z dne 18. aprila 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne Slega 

marca 1928.: Postavljeni so po službeni potrebi v 
oddelek za kontrolo dohodkov generalne direkcije 
državnih železnic v Beogradu v dosedanji skupini 
in kategoriji: s sedežem v Ljubljani: Lovro P o č -
k a r, uradnik v 6. skupini I. kategorije pri komer
cialnem oddelku direkcije državnih železnic v Ljub
ljani; s sedežem v Mariboru: Peter J a n e in Marcel 
J e n či č, uradnika v 1. skupini podskupini a), H. ka
tegorije pri kontroli dohodkov direkcije državnih 
železnic v Ljubljani1; s sedežem v Mariboru: Martin 
P o h a r, Maks M i h e 1 č i č in Rudolf O s w a l d , 
uradniki v 1. skupini, podskupini b), П. kategorije 
pri kontroli dohodkov državnih železnic v Ljubljani; 
s sedežem v Ljubljani: Gabriel K u m a r , uradnik v 
2. skupini, podskupini a), II. kategorije prd kontroli 
dohodkov direkcije državnih železnic v Zagrebu; s 
sedežem v Mariboru: Arnošt F r a n k e , Josip H o 
le č e k, Jak ob Č e r n j a v i č in Mirko P i r e c, 
uradniki v 2. skupini, podskupini b), II. kategorije j 
pri kontroli dohodkov državnih železnic v Ljubljani; j 
s sedežem v Ljubljani: Avgust Š e m e in Anton 
J e n č i č , uradnika v 2.;skupini, podskupini b), 
II. kategorije pri-komercialnem oddelku direkcije 
dTŽavnih železnic v Ljubljani; s sedežem v Mariboru: 
za šefa osrednjemu založišču materiala istotam Fran ' 
P a g o n, uradnik, v 2. skupini, podskupini b), II. ka- j 
tegorije pri glavnem založišču materiala v Mariboru; 
s sedežem v Mariboru: Fran K a n s er, Drago 
P e r š e , Josip V r e č e k in Alojzij Dekl |ei ! va, 
uradniki v 2. skupini, podskupini b), П. kategorijo 
pri kontroli dohodkov direkcije državnih železnic v 
Ljubljani, — Na prošnjo je postavljen za postajnega 
načelnika v Teznu Mirko P e r m e, uradnik v 2. sku
pini, podskupini b), П. kategorije pri prometno-
komercialnem oddelku direkcije državnih železnic 
v Ljubljani. 

Odlok ministra za finance z dne 25. februarja 
1928.: Pomaknjen je iz 3. skupine Ш. kategorije v 
2. skupino Ш. kategorije Josip K e r ž a n, skladišč
nikov pomočnik pri tobačni tvornici v Ljubljani. 

Odlok ministra za finance z dne 17. januarja 
1928.: Pomaknjeni so iz 8. skupine Ш. kategorije v 
2. skupino Ш. kategorije arhivski uradniki: Oroslav 
R a k u ë a pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v 
Mariboru; Karel P o d b o j pri delegaciji ministrstva 

financ v Ljubljani; Lenart G r i 1 a n c pri davčnem 
okrajnem oblastvu v Ljubljani; Valentin K o b a v 
pri delegaciji ministrstva, financ v Ljubljani; Fran 
M u r o v e c pri davčni administraciji v Ljubljani; 
Janko B o g a t a j pri delegaciji ministrstva financ 
v Ljubljani; Miloš K r a m e r pri davčni administra
ciji v Ljubljani 

Številka 87 z dne 19. aprila 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 23ega 

marca 1928.: Premeščeni so po .službeni potrebi: k 
direkciji pošte in telegrafa v Ljubljani za tajnico v 
2. skupini П. kategorije Marija B i n d e r , poštna in 
telegrafska uradnica v 3. skupini П. kategorije pri 
poštnem in telegrafskem uradu v Ljubljani 1; k di
rekciji pošte in telegrafa v Sarajevu za tajnika v 
6. skupini I. kategorije Jožko P e r š i č, tajnik v isti 
skupini iste kategorije pri direkciji pošte in tele
grafa v Ljubljani; k poštnemu in telegrafskemu ura
du v Zagrebu 1 za poštnega in telegrafskega urad
nika v 2. skupini П. kategorije Anton K a 1 o k i r a, 
poštni in telegrafski uradnik v isti skupini iste kate
gorije pri poštnem in telegrafskem uradu v Ljub
ljani 1; k poštnemu in telegrafskemu uradu v Mari
boru 1 za upravnika v 2. skupini П. kategorije Fran 
I r g o 1 i č, poštni in telegrafski uradnik v isti sku
pini iste kategorije pri poštnem in telegrafskem ura
du v Mariboru 2; k. poštnemu in telegrafskemu uradu 
v Novem mestu za poštnega in telegrafskega urad
nika vi 2. skupini П. kategorije Ferdo N a d r a g , 
poštni in telegrafski uradnik v isti skupini iste kate
gorije pri poštnem in telegrafskem uradu v Ljul> 
Ijani 2. — Pomaknjeni (pomaknjene) so iz 3. skupine 
II. kategorije v 2. skupino П. kategorije: računsko-
blagajniška uradnika Josip S t u k e I j in Stanko 
G a b r š č i k pri direkciji pošte in telegrafa v Ljub
ljani; nadalje poštni in telegrafski uradniki (poštne 
in telegrafske uradnice): Emilija G a s p e r i n v 
Višnji gori, Ana N i e f e r g a l l v Velenju, Ivana 
Če b i n v Gorenjem Logatcu, Rupert T r u c i na 
Zidanem mostu, Josipina M i 1 a v e c na Jesenicah-
Fužinah, Otilija L o g a r v Kranju, Cecilija, B i z j a k 
v Kamniku, Amalija K1 i n e v Krškem, Roža S u e n 
v Ločah pri Poljčanah, Ivan M o d r i j a n , Ivana 
B e l a r , Ivana S m e r du, Marija S m o l ©j, Marija 
T e k a v e c, Fran P r a h , Amalija S' a j o v i c, Šte
fanija T o m e c, KaTOlina P r i j a t e l j , Angela 
L e s j a k, Ivana B o ž i č , Alojzija R a k o v e c, Šte
fanija Š i b o v e c, Gabriela K a m e n š e k, Janko 
H a m e r š a k in Gregor H r i b a r pri poštnem in 
telegrafskem uradu v Ljubljani 1, Ivan M a j h e n , 
Vekoslav S t u r m , Jurij P i l a t o . Ivana P a v l i c , 
Josipina Š a v r i č, Marija P e r n a t , Janko F i r -
b a s in Ivan O r t a. n pri poštnem in telegrafskem 
uradu v Mariboru 1, Vinko L o č i č n i k , Valentin 
Z a b 1 a č a n, Zofija R a k o v i c, Anton P o ž e g, Er
nest P i p a n , Fran V o 1 a v š e k in Josip G r a 
d i š n i k pri poštnem in telegrafskem uradu v Mari
boru 2, Ciril N o v a k pri poštnem in telegrafskem 
uradu v Mariboru 3, Karel H r i b e r n i k v Studen
cih pri Mariboru, Fran Š u m a n pri Sv. Lenartu v 
Slovenskih goricah, Ljudmila R e k v Starem trgu 
pri Rakeku, Marija G o r i c a r v Celju, Fran Z i n 
ali e r v Šmartnem ob Paki in Vladimir V o j s k a 
v Novem mestu. 

Uredbe osrednje vlade. 
120. 

Odločba, s katero se ustanavlja pri mini
strstvo za poŠto in telegraf arhitektonski 

urad.* 
. Na podstavi členov 2. in 20. uredbe o organiza

ciji ministrstva za pošto "in telegraf in poštno-tele-
grafske službe odrejam, izvrševaje člen 248. finanč
nega zakona za leto 1928./1929.: 

Pri administrativno-pravnem odseku občega od
delka ministrstva za pošto in telegraf se ustanavlja 
arhitektonski urad (arhitektonski biro), čigar vzdrže
vanje je določeno s proračunom za leto 1928./1929. 

V pristojnost tega urada spadajo vsi posli, ki se 
tičejo gradnje, popravil iu vzdrževanja poštno-tele-
grafskih in telefonskih zgradb v tehničnem pogledu. 

Za posle tega urada skrbi s potrebnim številom 
strokovnega osebja kot šef inženjer-arhitekt, ki ga 
odredi generalni direktor mänistrstva. 

S tem se dopolnjuje člen 10. pravilnika o sestavi 
in področju oddelkov ministrstva za pošto in tele
graf. 

V B e o g r a d u , dne 1. aprila 1928.; št. 14.098. 
Minister za pošto in telegraf: 

B. Kujundžić s. r. 

121. 
Izpremembe v pravilniku za izvrševanje 
zakona o kmetijskem kreditu in v prS«. 
vilniku o voditvi sodnega zadružnega 
registra zadrug, ustanovljenih tip zakona 

** ** • . Jr iffy*" ' 

o kmetijskem kreditu.* 
Gospod minister za poljedelstvo in vode je od

redil z odločbo z dne 7. aprila 1928., št.'l0.763/VI, 
da je treba izvršiti: 

I. V pravilniku za izvrševanje zakona o kmetij
skem kreditu z dne 18. decembra 1925.** te-le iz
premembe: 

V členu 9. se izpreminjajo točke 1.), 3.) in 4.) 
tako, da sa glase ; 

«1.) zadružna pravila, ki sta jih podpisala pred
sednik in zapisnikar ustanovne glavne skupščine in 
so jih overovili trije skupščinski overovatelji, v dveh 
izvodih; 

3.) skupščinski zapisnik o sprejemu pravil, usta
novitvi zadruge in izvolitvi upravnega in nadzor
stvenega odbora v dveh izvodih; 

4.) podpise članov upravnega odbora, upraviče
nih za podpisovanje zadrug, overovljene po oblastvu, 
ki je pristojno po zakonih dotičnoga pravnega ob
močja, ali pa po javnem beležniku.» 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 14. aprila 1928., št. 84/XXVII. 

** Uradni list z dne 22. januarja 1926., št. 28/6. 



39. 254 Letnik X. 

П. V členu 18. pravilnika o voditvi sodnega za
družnega registra zadrug, ustanovljenih po zakonu 
o kmetijskem kreditu z dne Ì2. oktobra 1927.,* se 
izpreminja točka 1.) tako, da se glasi: 

cl.) zadružna pravila, ki sta jih podpisala pred
sednik in zapisnikar ustanovne glavne skupščine in 
so jih overovili trije skupščinski overovatelji, v dveh 
izvodih.» 
Iz oddelka za agrarno politiko in kooperacije mini

strstva za poljedelstvo in vode v Beogradu, 
dne 9. aprila 1928.; št, 10.763/VI. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

P. br. 2618. 
Razglas. 

Ker je prešla državna zaloga šolskih knjig, in 
učil v Ljubljani dne 1. aprila 1928. v, Tedni državni 
proračun, so bili razrešeni z odlokom gospoda mini
stra za prosveto z dne 28. marca 1928., P. br. 4906, 
z dnem 31. marca 1928. člani upravnega odbora za
loge: dr. Josip P i p e n b a c h e r , ravnatelj П. držav
ne gimnazije v Ljubljani1; dr. Niko Z u p a n i č, uprav
nik etnografskega muzeja v Ljubljani; Fortunat 
L u ž a r, oblastni šolski nadzornik v p. v Ljubljani; 
Narte Ve l i k on j a, sreski poglavar v Ljubljani; 
Josip K r a m a r i č , faktor Jugoslovanske tiskarne v 
Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 5. aprila 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vršilec dolžnosti prosvetnega inšpektorja 

dr. Capuder s. r. 
Vet. br. 326. 

Izkaz o stanju živalskih kaznih bolezni 
v območja ljubljanske oblasti 
od dne 9. do dne 15. aprila 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev вгевНп poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Videm (Pesje 1 dvorec). Kočevje: Videm 

(Ponikve 2 dvorca). Litija: Krka (Trebna gorica 
1 dvorec), Leskovec (Sela 2 dvorca). Novo mesto: 
Velika Loka (Kameni potok 2 dvorca), Gorenje 
polje (Gorenje polje 1 dvorec), Prečna (Dolenja 
Straža 1 dvorec), Mirna peč (Hrastje 1 dvorec), 
Smihel-Stopiče (Jurka vas 1 dvorec), Trebnje (Gor
nje Ponikve 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kastav: Kastav (Spinčiči 1 dvorec). Ljubljana, 

okolica: Vič (Vič 1 dvorec). 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Novo mesto: Smihel-Stopiče (Dolenja Težka1 voda 

5 dvorcev). 
C e b e l n a g n i l o b a . 

Kastav: Kastav (Brnasi v 1 dvorcu). 
V L j u b l j a n i , dne 18.aprila 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. čeme s. r. 

ko naj se začne ravnati z osnutkom nove zemljiške 
knjige za davčno občino NorŠince v sodnem okraju 
Murski Soboti tako kakor z novo zemljiško knjigo; 
obenem se uvaja postopanje po zakonu z dne 25. ju
lija 1871., št. 96 drž. zak., da se knjiga popravi. 
Od tega dne je samo z vpieom v novo zemljiško 
knjigo moči nove lastninske zastavne in druge zem
ljiškoknjižne pravice na nepremičnine, vpisane v 
zemljiško knjigo, pridobivati, utesnjevati, prenašati 
na druge ali razveljavljati. 

Pozivajo se, naj priglase svoje zahteve 
n a j k e s n e j e d o v š t e t e g a d n e 16. j u l i j a 

1929 . : 
a) vsi oni, ki zahtevajo na podstavi pravice, 

pridobljene pred začetnim dnem nove zemljiške 
knjige, da bi se v njej izpremenili vpisi, ki se tičejo 
lastninskih aH posestnih razmer, bodisi da se izvede 
ta izprememba z odpisom, pripisom ali prepisom, 
bodisi da se popravi oznamenilo nepremičnin ali se
stava zemljiškoknjižnih teles ali kakorkoli drugače, 

b) vsi oni, ki so si pridobili že pred začetnim 
dnem nove zemljiške knjige do nepremičnin, v njej 
vpisanih, ali do njih delov zastavne služnostne ali 
druge pravice, sposobne za knjižni vpis, če bi bilo 
treba te pravice tako vpisati, kakor da spadajo k 
starim bremenom, in če niso bile v novo zemljiško 
knjigo vpisane že ob njeni napravi. 

Priglasitvene dolžnosti v ničemer ne izpreminja 
to, da je pravica, ki jo je treba priglasiti, očitna iz 
javne knjige, ki se jemlje iz rabe, ali iz sodne re
šitve, ali da teče pri sodišču prošnja strank, ki se 
tiče te pravice. 

Kdor zamudi zgoraj navedeni rok, izgubi pra
vico, uveljavljati zahtevo, ki bi jo bilo treba pri
glasiti proti tistim, ki si pridobe zemljiškoknjižne 
pravice v dobri veri na podstavi onih vpisov, ki so 
že v novi zemljiški knjigi in se ne izpodbijajo. 

Ce se ediktni rok zamudi, postavitev v prejšnji 
stan ni dopustna; tudi se omenjeni rok posameznim 
strankam ne sme podaljšati. 

Priglasitve je treba podati okrajnemu sodišču v 
Murski Soboti; pri istem okrajnem sodišču je nova 
zemljiška knjiga vsakomur na vpogled. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, oddelek II., 
dne 4. aprila 1928. 

Konkurzni komisar: dr. Andrej Novak, doželno--
sodni svetnik in predstojnik okrajnega sodišča v 
Gornjem gradu. 

Upravnik mase: Fran Košenina, notar v Gornjem 
gradu. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Gor
njem gradu dne 10. m a j a 19 28. ob enajstih. 
Oglasitveni rok do dne 1. j u n i j a 1 9 2 8. Ugoto
vitveni narok pri imenovanem sodišču dne 12. j u 
n i j a 19 2 8. ob enajstih. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 13. aprila 1928. 

S 7/28—4. 873 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Josiphie T o -

p 1 a k o v e, posestnice in trgovke na Polzeli. 
Konkurzni komisar: Fran Tiller, deželnosodni 

svetnik okrožnega sodišča v Celju. 
Upravnik mase: dr. Josip Vrečko, odvetnik v 

Celju. 
Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 

št. 2 dne 7. m a j a 1 9 2 8 . ob devetih. Oglasitveni 
rok do dne 1. j u n i j a 1 9 2 8. Ugotovitveni narok 
pri podpisanem sodišču dne 11. j u n i j a 1 9 2 8 . 
ob devetih. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek I., 
dne 18. aprila 1928. 

Razglasi sodisi in sodnih oblastev. 
Ne П 38/28—2. 3—3 

Prvi edikt. 
Na podstavi člena 49. zakona z dne 30. novem

bra 1925. o proračunskih dvanajstmah za mesece 
december 1925., januar, februar in marec 1916., 
«Službene Novine» z dne 1. decembra 1925., št. 276/ 
/LXXI, Uradni list z dne 23. decembra 1925., št. 380/ 
/113, in uredbe ministrstva pravde z dne 2. maja 
1927., št. 5503/26, «Službene Novine> z dne 12. maja 
1927., št. 126/XXVLI, Uradni list z dne 21. maja 
1927., št. 232/56, se določa dan 

15. a p r i l a 1928., 

* Uradni list z dne 11. novembra 1927., 
št. 455/114. 

Preds. 374/4/28—1. 3 " ^ 3 

Razpis. 
Pri višjem deželnem sodišču v Ljubljani se odda 

s v e t n i š k o m e s t o . 
Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 

vlože po službeni poti do dne 
10. m a j a 1 9 2 8 . 

pri podpisanem predsedništvu. 
Predeedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 11. aprila 1928. 

S 1/28. 871 
Odprava konkurza. 

Prczadolženec: Anton K a j f e ž st.. industrije« 
in trgovec v Kočevju. 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 
S 1/28 o prezadolženčevi imovini, je odpravljen. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 
oddelek II., 

dne 16. aprila 1928. 

Preds. 166/4/28—1. 
Razpis. 

3—2 

Odda se m e s t o o k r a j n e g a s o d n i k a i n 
s o d n e g a p r e d s t o j n i k a v R a d o v l j i c i ; 
prav tako se oddado tudi vsa mesta sodnih pred
stojnikov, okrajnih sodnikov in sodnikov, ki bi se 
izpraznila med razpisom ali zaradi njega. 

Pravilno opremljene in kolkovane prošnje naj se 
vlože po službeni poti do dne 

25. m a j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predeedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 16. aprila 1928. > 

S 5/27—97. 
Sklep. 

866 

V konkurzni stvari firme: « J a d r a n * , u v o z -
n a i n i z v o z n a d r u ž b a z o. z. v Ljubljani, se 
določa narok za likvidiranje in ustanovitev vrste 
naknadno zglašenih in onih terjatev, ki bi se morda 
še zglasile, na dan 4. m a j a 19 28. ob desetih pri 
tem sodišču v sobi št. 124. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek Ш., 
dne 6. aprila 1928. 

Ne 218/28—2. ' . 874 

Amortizacija. 
Na prošnjo Matije C i p r o s a , posestnika v Sta-

venskem vrhu št. 35, ki ga zastopa Alojzij Dornajn-
ko, posestnik v Spodnjih Ivanjcin št. 10, se uvaja 
postopanje za amortizacijo nastopne hranilne knji
žice, ki jo je prosilec baje izgubil: Hranilna knjižica 
Posojilnice v Gornji Radgoni št. 6357 z vlogo 6978 
Din 67 p. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od današ
njega dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek L, 
dne 16. aprila 1928. 

E 368/28—4. 683 

Dražbeni oklic. 
Dne 2. m a j a 1 9 2 8. ob pol desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Mengeš, vi. št. 1129 (parcela št. 2819 
[gozd]). 

Cenilna vrednost: 1125 Din; najmanjši ponudek: 
750 Din. 

(Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne moglo več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek IL, 
dne 28. marca 1928. 

S 6/28-4. 872 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Antona T i r -

š k a , posestnika in trgovca na Rečici ob Savinji. 

E 776/27—7. 773 

Dražbeni oklic 
Dne 5. m a j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri podpisa

nem sodišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Banjaloka, in sicer polovice vi. št. 14 
in celih vi. št. 19 in 42.' 

Oenilna vrednost: 40.261 Din 46 p; najmanjši po
nudek: 26.842 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, M je ravnal 
v dobri veri. 

\ ^ л ^ ^ ^ Г ^ " ~i&*tâi£MÀ^. ^iML: 
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Drugače pa se opozarja na#dražbeni oklic, ki je 

nabit na uradni deeki tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek IL, 
dno 29. marca 1928. 

E 36/24—24. 774 
Dražbeni oklic 

Dne 5. m a j a 1 9 2 8. ob desetih bo pri podpisa
nem sodiSču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Dolenja Briga, vi. št. 10, in sicer samo 
zavezancu lastne polovice. 

Cenilna vrednost: 15.780 Din 35 p; najmanjši po-
nudek: 7890 Din 18 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri' veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 
dne 3. aprila 1928. 

E 28/28—7. 433 
Dražbeni oklic. 

Dne 5. m a j a 19 28. ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Huje, vi. št. 18. 

Cenilna чvrednost: 71.400 Din; najmanjši ponu-
dek: 47.600 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek IL, 
dne 18. februarja 1928. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek IL, 
dno 30. marca 1928. 

E 8129/27—6. ---•--•• 5 9 8 

Dražbeni oklic 
Dne 4. m a j a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Spodnje Hoče, 1.) vi. št. 212 (njiva), 
2.) vi. št. 286 (pritlična stanovanska hiša [krita z 
opeko], gospodarsko poslopje z mlinom, žago in 
stiskalnico in 10 zemljiških parcel [vrtovi in njive-
travniki]). 

Cenilna vrednost: ad f.) 3759 Din, ad 2.) 171.393 
Din; vrednost priteklin: 3130 Din (že všteta v cenimi 
vrednosti ad 2.); najmanjši ponudek: ad 1.) 2506 Din, 
ad 2.) 114.262 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek TV., 
dne 8. marca 1928. 

E 55/28—5. 434 

Dražbeni oklic. 
Dne 5. m a j a 1 9 2 8 . "ob enajstih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št: 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Srednja vas, vi. št. 82. 

Cenilna vrednost: 5500 Din; najmanjši ponudek: 
3083 Din 50 p. 

Pravica, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku ртеа za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek IL, 
dne 18. februarja 1928. 

E 40/28—9. 669 
Dražbeni oklic. 

Dne 1. m a j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 22 diražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga: a) Št. Lambert, vi. št. 142, in b) Za
bava, vi. št. 106. 

Cenilna vrednost: ad a) 61.711 Din 84 p, ad b) 
462 Din 30 p; vrednost priteklin: 200 Din; najmanjši 
ponudek: ad a) 41.141 Din 22 p, ad b) 808 Din 20 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa ae opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Litiji, 
dne 26. marca 1928. 

E 163/28. 8Ó2 
Dražbeni oklic 

Dne 7. m a j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 24 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Cerovec, vi. št. 156, 213, 1654 in 1658. 

Cenilna vrednost: 36.726 Din; najmanjši ponu
dek: 24.484 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščalo dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic 
nabit na. uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 6. aprila 1928. 

ki je 

E 2862/27—9. 759 
Dražbeni oklic. 

Dne 4. m a j a 19 2 8. ob devetih bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga za davčno občino Veliki Okič, 1.) vi. 
št. 35, 2.) vi. št. 36 in 37. 

Cenilna vrednost: ad 1.) 5060 Din 90 p, ad 2.) 
7518 Din 50 p; najmanjši ponudek: ad 1.) 3374 Din, 
ari 2.) 5013 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je ogJasiti pri 
sodišču najpozneje, pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnaj 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 5. marca 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblaste». 

122, 
Tarifna obvestila.* 

Dopolnitev lokalne tarife z dne 1. oktobra 1926. 
Z veljavnostjo od dne 1. aprila 1928. naj se vpi

šejo v tej tarifi v izjemno tarifo br. 34. na 45. strani 
po abecednem redu v seznamek postaj: 

a) od katerih velja izjemna tarifa: postaji: Se-
svete1 in PodnartrKropa2; 

b) do katerih velja izjemna tarifa, postaji: Odžaci 
Kalvarija8 in Umčari*. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu. 

Izprememba v imeniku železniških postaj 
z dne 1. avgusta 1927. 

Z veljavnostjo od dne 1. aprila 1928. naj se pre
črta v tem imeniku na. 151. strani pri1 postaji z nazi
vom: Savski Marof pripomba: «i za pošiljke kolskih 
tovara firme Ivan Pranin». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 13.шатса 1928.; G. D. br. 17.221/28. 

Izprememba železniške tarife, dela IL, 
za prevoz blaga itd. z dne 1. oktobra 1925. 

Z veljavnostjo od dne 1. aprila 1928. naj se pre
črta ha 34. strani te tarife v oddelku B-XVI-1-v prvi 
odstavek točke 1. ter naj se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

«1.) Vozarina se računa za stvarnu težinu po
šiljke, no najmanje za 5000 kg od tovarnog li&ta i 
vagona po vozarinskom stavu, koji važi za natova
renu robu. 

Ako je sopstvena težina upotrebljenog vagona 
veća od 12.000 kg, a ujedno i veća od stvarne težine 
pošiljke, tada se ima dodati najmanjoj; težini po
šiljke, ako je ova veća, trećina razlike između sopst-
vene težine upotrebljenog vagona i stvarne težine 
pošiljke, no najviše jedna trećina razlike između 
12.000 kg i sopstvene težine vagona.» 

Tek na osnovu te uvećane težine računa se vo
zarina.» 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 20. marca 1928.;. G. D. br. 8284/28. 

Št. 3081. 823 2—2 
Razpis dobave. 

250 q portlandskega ce-Razpisuje se dobava 
menta. 

Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 T e g a 
a p r i l a 1 9 2 8. do enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v 
dne 13. aprila 1928. 

Velenju, 

E 39/28. 758 

Dražbeni oklic 
Dne 5. m a j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri podpisa

nem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Selišči, vi. št. 64, 65, 141, in 215. 

Cenilna vrednost: 35.030 Din 75 p; vrednost pri
teklin: 100 Din; najmanjši ponudek: 28.420 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja,. ki je ravnal 
v dobri veri. 

N a r o č n i n a j 
; ra '' 

„Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti" 
znaša za kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev: 

mesečno . . . . . 10 Din, 
četrtletno 30 Din, 
poluletno ,60 Din, 
vseletno 120 Din. 

Naročnina se mora plačevati vedno n a p r e j ; 
pošilja pa naj se samo pod naslovom, na katerega 
se list prejema, ne pa pod imeni upravništvu nezna
nih uradov, oseb ali firm. 

Kdor lista ne mara več prejemati, naj to naznani 
t a k o j pismeno ali ustno upravništvu v Ljubljani, 
Miklošičeva cesta št. 16, ter poravna obenem še 
morebitni dolg ali pa vrne vse prejete kose lista. 

Na reklamacije posameznih morda neprejetih 
kosov lista se ozira upravništvo samo deset dni po 
izdaji lista; pozneje reklamirane kose pa pošilja, če 
so še v zalogi, le proti plačilu. 

Vsaka izprememba naslova, pošte i. dr. naj se 
upravništvu n e m u d o m a javi. 

Neporabljene ali preostale položnice naj se vrnejo 
upravništvu kot tiskovina. 

Št. 3218/П. 865 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 6000 kg ovsa za krmo. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 3. m a j a 

1 9 2 8. ob 11. ur i 

'h Direkcija državnega rudnika v/Velenju! 
dne 18. aprila 1928. ' 

St. R.U. 360/20—12. 

Razglas o razgrnitvi nacrta In glavnega spisa 
o nadrobni razdelbl menjalnih senožeti posest

nikov T Dolenji vasi in Selscku. 
Načrt o nadrobni razdelbi zemljišč (pod vi. 

št. 300), ležečih v katatralni občini Otoku П (sodni 
okraj cerkniški), bo na podstavi § 96. zakona z dne 
26. oktobra 1887., kranjski dež. zak. št. 2 iz leta 
1888., od dne 28. aprila 1928. do vštetega dne 
11, maja 1928. v občinskem uradu v Cerknici iaz-
gtrnjen na vpogled vsem udeležencem. 

Obmejitev načrta s kolci na mestu samem se je 
že izvršila. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 28. marca 1928., št. 71/XXI. 

11 Odlok z dne 16. marca 1928., G. D. br. 17.498/28. 
2 Odlok z dne 16. marca 1928., G. D. br. 17.524/28. 
3 Odlok z dne 18. marca 1928., G. D. br. 17.399/28. 
4 Odlok z dne 12. marca 1928., G. D. br. 17.596/28. 

' M i . 
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stranke svoje ugovore zoper ta načrt v 30 dneh od 
prvega dne razgrnitve dalje, t. j . od dne 28. aprila 
1928. do dne 27. maja 1928., pri krajnem komisarju 
vložiti pismeno alt dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 14. aprila 1928. 

Komisar za agrarne operacije: 
dr. Spiller-Muys s. r. 

Št, 3594/1928. 

Razglas. 
836 

S t r o j n a z a d r u g a v S a v i j a h , r. z. z o. z., 
uživa po naredbi gospoda ministra za finance z dne 
25. decembra 1923., br. 43.322 (Uradni list z dne 7. ja
nuarja 1924., št. 3/1), oprostitev od plačevanja taks, 
navedenih v tej naredbi, izza dne 25. aprila 1928. za 
čas, dokler veljajo sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 10. aprila 1928. 

Št. 3121. 

Razglas. 

903 

Lovi nastopnih občin se bodo oddajali v zakup 
na javni dražbi: 

Ko&eveka reka in Stara cerkev za dobo od dne 
I . junija 1928. do dne 31. marca 1934.; 

Kompolje in Turjak za dobo od dne 1. julija 
1928. do dne 31. marca 1934.; 

Sv. Gregor za dobo od dne 1. julija 1928. do dne 
31. marca 1933. 

Dražba se bo vršila, dne 2 4. m a j a 1 9 2 8 . ob 
I I . uri pri sreskem poglavarju v Kočevju v sobi š t 5. 

V K o č e v j u , dne 18. aprila 1928. 

Sreski poglavar: vladni svetnik Loger s. r. 

Razne objave. 
908 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 15. aprila 1928. 
A k t i v a . Dinarjev 

Metalna podloga 379-616.204-17 
Posojila 1.582,548.677-02 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.072,664.8'/3-70 
Račun začasne zamene 299,631.154-06 
Dolg države 2.966,355.034—• 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163— 
Saldo raznih računov 527,231.584-58 

P a s i v a . 
Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 

zlatu: od te vplačano . . . . 
Rezervni fond 
Novčanice v ob teku . . . . . . 
Državni račun začasne zamene . . 
Terjatve države po raznih računih 
Razne obveznosti 
Terjatve države za zastavljene do

mene 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 

8.966,424.690-53 

30,000.000— 
11,180.235-07 

5.430,447.835— 
299,631.154-06 
122,907.454-59 
850,824.978-81 

2,188,377.163— 

88,055.870-— 

8.966,424.690-53 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, Švicarski in francoeki frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eekontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Vabilo n a občni zbor, 
ki ga bo imela 

«Hydra», 
d. d. z a g a l v a n i c h e e l e m e n t e in e l e k t r o t e h n i k o 

v Ljubl jani v l ikvidaci j i , 

dne 4. m a j a 1 9 2 8. ob 15. uri v prostorih Zadružne 
gospodarske banke, d. d. v Ljubljani, Miklošičeva 

cesta št. 10, s tem 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo likvidatorjev o likvidaciji in pred
ložitev končne bilance. 

2.) Sklepanje o bilanci, o razdelitvi čistega likvi-
data in o razrešitvi likvidatorjev. 

3.) Slučajnosti. * 875 
* * * 

Občnega zbora se smejo udeležiti oni delničarji, 
ki so položili pri blagajni Zadružne gospodarske 
banke, d. d. v Ljubljani, najkesneje šest dni pred 
zborovanjem vsaj 25 delnic z nezapadlimi kuponi 
vred. Delnice morajo ostati položene do zaključka 
občnega zbora. 

N'a občnem zboru daje vsakih 25 delnic po en 
glas. 

V L j u b l j a n i , dne 18. aprila 1928. 

Likvidatorji. 

Vabilo na VII. redni občni zbor, 
M ga bo imela 

Milarna & svečama, 
d. d. v L j u b l j a n i , 

v petek dne 1-1. m a j a 1 9 2 8 . ob 17. uri v pisar
niških prostorih« Gospodarske zveze v Ljubljani, 

Dunajska cesta št. 29, s tem 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo upravnega sveta. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta in sklepanje o 

podelitvi absolutorija upravnemu svetu. 
3.) Odobritev bilance za leto 1927. in sklepanje 

o uporabi čistega dobička. 
4.) Volitev nadzorstvenega sveta. 
5.) Slučajnosti. 

«Adresar mesta Ljubljane in okolice.» 
Vse interesente, posebno pa industrijce v vsej 

Sloveniji, vljudno prosimo, naj nam takoj sporoče, 
ali žele kakršnekoli informacije glede uvrstitve 
bodisi svoje osebe, bodisi podjetja. Pri tej priliki pri
pominjamo, da se tiska že drugi del (seznamek pre
bivalstva), da pa bomo vkljub temu takoj izvršili 
vsako prijavljeno korekturo. 869 

Uredništvo- «Adresarja mesta Ljubljane In okolice» 
v Ljubljani, 

Kongresni trg št. 3 (telefon 2970). 

pred občnim zboroifl potrebno število delnic v pi
sarni Milarne & svečarne, d. d. v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 17.aprila 1928. 

Upravni svet. 

876 3—1 Poziv upnikom. 

« S a m o p o m o č » , gospodarska zadruga želez
niških uslužbencev v Mariboru, r. z. z o. z., se je 
razšla. 

Upniki naj prijavijo terjatve zadrugi. 
V M a r i b o r u , dne 18.aprila 1928. 

Likvidatorji. 

8 6 8 Razid društva. 
«Narodna čitalnica» v Dravogradu se je dne 

18. februarja 1928. razšla. 
Njena imovina je prešla po soglasnem sklepu 

občnega zbora v last «Sokola». 

Ivo Kuraš s. r., bivši predsednik. 

8 8 2 Objava. 
«Gospodarsko in politično društvo za kolodvor

ski okraj v Mariboru» se je po soglasnem sklepu 
občnega zbora z dne 9. februarja 1928. prostovoljno-
razšlo. , . x. ' 

Za bivši odbor: 
Luka Brolih s. r. dr. Ivo Šestan s. r. 

867 

Posest 25 delnic upravičuje do enega glasu. Da 
sme delničar glasovati, mora položiti' vsaj tri dni 

838 O b j a v a . 

Izgubil sem izpričevalo o I. rigorozu medicinske 
fakultete univerze v Ljubljani iz leta 1925. na ime: 
Jernej Keržan iz Trsta. ч 

Proglašam ga za neveljavno. 

Jernej Keržan s. r. 

8 7 7 Objava. 
Izgubil sem maturitetno izpričevalo I. državne 

gimnazije v Ljubljani za šolsko leto 1921./1922. na 
ime: (Slavko) Jožef Kranjc iz Borovnice. 

Proglašam ga za neveljavno. 
(Slavko) Jožef Kranjc s. r. 

829 

A k t i v a . 

Javno skladišče in prevozna družba, d. d. v Celju. 

B i l a n c a z d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 7 . P a s i v a . 

1. Blagajna 
2. Dolžnik! 

10% v kritje dubioznih postavk. 
i 3. Banke 
4. Povzetje 
5. Nepremičnine : 

a) dovlačilnica . . Din 206.507-87 
50%en odpis od 

Din 234.499-47 117.249-70 
b) stavba Din 637.760-97 

^•/„en odpis od 
Din 812.597-37 . 16.251-94 

c) zemljišče . . . . Din 52.179 29 
Din 56.975-- . . 1.139-50 

6. Inventar 
70%en odpis od Din 109.137-67 

7. Prenosni račun 
8. Izguba v prejšnjem letu . . . 

Izguba v letu 1927. . . . :_L:_ 

Din 

314.832 
31.483 

89.258 

621.509 

51.039 

82.509 64 
76.396 32 

19.59395 
224.607J94 

Din |pj 

32.833 

283.349 

187.247 

7.025 

761.806 

6.113 

80.208 

244.201 

1. Delniška glavnica 
2. Rezervni fond . . . 
3. Upniki 

Din I p 

| l,602.785|64j| 

R a č u n i z g u b e i n d o b i č k a z d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 7 . 

Din 

1,500.000 
2.644 

100.140 

1,602.785;64 

Din 

1.Upravni stroški in plače: 
plače ,201.540 
stroški 1286.116 

2. Odpisi 

Din 

487.656 
242.520 

730.177|50; 

1. Dohodki: 
Špedicija v Celju In ekspozitura 

v Mariboru 
Carinsko skladišče 
Ekspozitura v Ljubljani . . . . 
Skladišče 
Carinska agentura in ekspozi

tura v Mariboru 
I z g u b a • • • • 

Din | p 

84.158 
258.893 

749 
25.292 

136.475 

Din 

505.569 
224.607 
730.177 50, 

V C e l j u , dne 31. decembra 1927. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 



P o š t n i n a p l a č a n a v gotovini . / x 

40. V Ljubljani, dne 24. aprila 1928. 

•X < 

Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V i » b l n 
Iz «Službenih Novln kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca*. 
123. Odločba, s katero se razširja pravilnik o pogodbenih državnih 

poštah na vse poštne in telegrafske direkcije. 
124. Dopolnitev člena 10. pravil o tari. 
125. Pojasnilo o uvoznem ocarinjanju tkanin, kombiniranih iz pli

šastih in desiniranlh ali broširanih mest nepllšastega tkanja. 
126. Postopanje za uporabljanje ugodnosti iz občih opazk k XV. delu 

uvozne carinske tarife. 

127. Odločba o uvoznem ocarinjanju papirja za tiskanje na rotacij
skih strojih. 

128. Odločba o ocarinjanju tekočin in gostotekočega blaga, ki se 
uvaža v nepriznanih zavojih. 

Razglasi sodišč in sodnih obiastev. 
Razglasi raznih uradov In obiastev, med njimi: 129. Tarifna ob

vestila. 
Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba. 
Hrvata i S i e v e » " , 

Številka 88 z dne. 20. aprila 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 15ega 

marca 1928.: Iz 4. skupine I. kategorije v 3. skupino 
• I. kategorij© sta pomaknjena dr. Ljudevit B r e n e e 

in dr. Henrik S t e s k a, sodnika upravnega sodišča 
v Celju. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30ega 
marca 1928. : Postavljen je dr. Fran L o z a r, do-
želnosodni svetnik v 5. skupini I. kategorije in pred
stojnik okrajnega sodišča v. Radovljici, za predstoj
nika okrajnega sodišča v Kostanjevici. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 24ega 
marca 1928.: Trajno je upskojen Ivan H r a s t , višji 
pisarniški oficiaJ v. 1. skupini HI. kategorije pri 
okrajnem sodišču na Brdu. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja, z dne 27ega 
marca 1928.: Postavljen je po službeni potrebi za 
inšpektorja ministrstva za poljedelstvo in vode v 
4. skupini I. kategorijo Miloš Š t i b l O T , kmetijski 
referent ljubljanske oblasti v isti skupini iste kate
gorije. 

Odlok ministra za finance z dne 23. februarja 
1928.: Premeščena sta po službeni potrebi carinika 
v 4. skupini П. kategorijo Dušan K r s t i ć od cari
narnice v Mariboru h glavni carinarnici П. vrste v 
Gederovcih in Esad R i b i ć od carinarnice v Ljub
ljani h glavni carinarnici П. vrste v Kotoribi. 

Odlok ministra za finance z dne 15. februarja 
1928.: Sprejeta je ostavka, ki jo je podal na državno 
službo Srečko V o d o p i v e c , arhivski uradnik v 
2. skupini ПГ. kategorije pri računovodstvu delega
cije ministrstva financ v Ljubljani. 

Odlok ministra za finance z dne 7. februarja 
1928.: Odpuščen je iz državne službe Fran L a n i n -
š e k , knjigovodjev pomočnik pri računovodstvu 
delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 

Številka 89 z dne 21. aprila 1928.: 
. Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. aprila 

1928.: Postavljen je za inšpektorja v 4. skupini 
Г. kategorije in referenta za zagrajanje hudournikov 
pri velikem županu v Ljubljani Vladislav F a s a n , 
inspektor pri oblastnem hidrotehničnem oddelku v 
Ljubljani v isti skupini iste kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. aprila 
1928.: Postavljen je za inšpektorja v 5. skupini 
I. kategorije in pomočnika referentu za zagrajanje 
hudournikov pri velikem županu v Ljubljani Alojzij 
S t r a n č ar, inspektor v isti skupini isto kategorije 
pri oblastnem hidrotehničnem oddelku v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. aprila 
1928.: Postavljen je za inženjerja v 6. skupini I. ka
tegorije in referenta za zagrajanje hudournikov pri 
velikem županu v Mariboru Fran L a m p e , inženjer 
v isti skupini iste kategorije pri oblastnem hidro
tehničnem oddelku v Mariboru. 

Objava generalne direkcije davkov z dne 21ega 
marca 1928.: «Veslački klub .BeogTad'» v Beogradu 
je oproščen plačevanja takse iz tar. post. 1. taksne 

tarife za vse vloge in prošnje, ki jih pošilja držav
nim oblaetvom, тагеп v civilnih pravdah. 

Uredbe osrednje vlade. 

123. 
Odločba* s katero se razširja pravilnik o 
pogodbenih državnih poštah na vse poštne 

in telegrafske direkcije.* 
Na podstavi pooblastitve iz člena 252. finančnega 

zakona za leto 1928./1929. in členov 2. in 28. uredbe 
o organizaciji •ministratva za pošto in telegraf.in 
poštno-telegrafske,in telefonske stroke odrejam: 

Pravilnik o pogodbenih državnih poštah št. 18.b99 
z dno 28. marca 1926. se Tazširja z dnem 1. aprila 
1928. na vse poštne in telegrafske direkcije. 

Toliko se izpreminja člen 30. omenjenega pra
vilnika. 

V B e o g r a d u , due 1. aprila 1928.; št. 14.158. 

Minister za pošto in telegraf: 
B. Kujundžlć s. r. 

** 
124. 

Dopolnitev člena 10. pravil o tari, 
Na sproženo vprašanje, ali naj se smatrajo bale iz 

papirja za priznane zunanje zavoje, ki se po členu 10. 
pravil o tari odbijajo kot tara, dajem carinarmcani 
na podstavi člena 7. v predlogu zakona o obči carin
ski tarifi to-le pojasnilo: ' 

«Za bale, ki se po členu 10. pravil o tari odbijajo 
kot tara, se smatra tudi papir, ki ovija blago na 
vseh straneh. Bale iz papirja smejo biti povezane s 
konopcem, prejo, kovinskimi žicami, kovinskimi tra
kovi, ličjem itd.» 

Carinarnicam odrejam, naj vpišejo to dopolnitev 
v člen 10., peti odstavek, pravu o tari: 

V B e o g r a d u , dn© 12.aprila 1928.; 
C. br. 14.228. ,,. . , 

Amnster za fman.ee: 
dr. B. Marković s. r. 

125. 

plišastih in desiniranih ali broširanih meet nepliša-
stega tkanja, dajem carinarnicam na podstavi čle
na 23. v predlogu zakona o obči carinski tarifi po 
zaslišanju carinskega sveta to-le pojasnilo: 

«Öe je lice tkanine kombinirano iz plišastih in 
desiniranih ali broširanih mest neplišastega tkanja, 
se mora taka tkanina redoma ocarinjati kot plišasta 
tkanina brez dodatka na desiniranje ali broŠiranje, 
ker drugi odstavek točke 3. v občih opazkah k 
V. delu v predlogu zakona o obči carinski tarifi ne 
določa plačevanja teh dodatkov na plišaste tkanine.» 

V B e o g r a d u , dne 12.aprila 1928.; 
C. br. 14.229. 

Minister za finance: 
dr. B. Marković s. r. 

1 2 6 . 
Postopanje za uporabljanje ugodnosti iz 
občih opazk k XV. delu uvozne carinske 

tarife. 
(Dopolnitev razpisov 100/25 in 130/26.)* 
Da se preprečijo eventualne zlorabe z blagom, 

ki je oproščeno carine bodisi po opazkah za poedi-
nimi številkami uvozne tarife v predlogu zakona o 
obči carinski tarifi, bodiei po točkah 5. in 6. občih 
opazk k XV. delu tarife, sem odredil na podstavi 
člena 23. v predlogu zakona o obči carinski tarifi: 

Poleg ostalih pogojev, ki se morajo izpolniti po 
razpisih C. br. 29.572/25** in C. br. 39,200/26,*** 
je treba izpolniti tudi pogoj, da je prispelo blago 
neposredno na ime onega, ki ima pravico do opro
stitve, ne pa na ime koga drugega, ki bi potem s 
prenosom tovornega lista prenesel blago na osebo, 
ki ima pravico do oprostitve. 

Da se ta pogoj izpolni, mora, brti v odločbi gene
ralne direkcije carin izrecno povedano, da velja 
dotična oprostitev, če predloži prosilec ob ocarinitvî 
originalni tovorni list, po katerem je prispelo blago 
neposredno na njegovo ime; če pa ga ne predloži, 
izgubi odločba generalne direkcije carin veljavo in 
v tem primeru mora carinarnica prosilcu vrniti pri
dodane priloge v podpis, generalni direkciji pa od
ločbo s poročilom, da je odločba izgubila veljavo, 
ker prosilec ni predložil originalnega tovornega lista, 
s katerim je blago prispelo na njegovo ime. 

Deklaracije z zahtevo za oprostitev na podstavi 
odlocTje generalne direkcije carin, ki jim ni priložen 
originalni tovorni list, se ne sprejemajo v delo, am 

Pojasni lo O- UVOZnem Ocarinjanju tkanin, P a k 8 в т™Ф v r n i t ' predložitelju z označbo, zakaj 

kombiniranih iz plišastih in desiniranih 
ali broširanih mest neplišastega tkanja.** 

Na sproženo vprašanje, kako naj se smatrajo in 
ocarinjajo tkanine, katerih lice je kombinirano iz 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 21. aprila 1928., št. 89/XXIX. — 
Pravilnik glej v Uradnem listu z dne 7. maja 1926., 
št. 197/43. . ' • 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 14. aprila 1928., št. М/ХКУЋ. 

se odklanjajo. 
To vrsto deklaracij sprejemajo samo upravniki 

carinarnic. 
Ce je izpolnjen tudi pogoj o tovornem listu, se 

mora predložiti še njegov prepis, ki ga overovi 
carinarnica po vzporeditvi uradoma ter ga priloži 
unikatu deklaracije. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata, i 
Slovenaca» z dne 14. aprila 1928., št. 84/XXVH. 

** Ujadni list z dne 4. avgusta 1925., št. 237ДЗ. 
*** Uradni list z dne.20. septembra 1926., št. 358/86. 

:;j*fe ..J h :AMÀàiMSìfÀ'ìsj.,,,:r,,- . X'iï.iùîâu&.i.U'. • 



40. 

To pojasnilo stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah»; da pa uvozniki ne bi 
bili oškodovani, imajo pravico, do dne 1. junija t. •!. 
obvestiti generalno direkcijo carin o doslej izvrše
nih naročilih, ki ne prispejo na njih ime, tako da se 
sme ob takih uvozih tudi vkljub tej odločbi izdati 
odločba o oprostitvi. 

V B e o g r a d u , dne- 12. aprila 1928.; 
C. br. 14.230. 1 D i i i s t c r z a f i n a n c e . 

dr. B. Marković s. r. 

1 2 7 . 
Odločba o uvoznem ocarinjanju' papirja 

za tiskanje na rotacijskih strojih.* 
Na podstavi člena 23. v predlogu zakona o obči 

carinski tarifi odrejam po zaslišanju carinskega 
sveta: 

Ker se je z odredbo člena 108. finančnega zakona 
za leto 1927./1928. po redni zakonodajni poti defini
tivno izpremenila pripomba k tar. št. 445. v pred
logu zakona o obči carinski tarifi, mora ostati ta iz-
premenjena pripomba v veljavi, dokler se po za
konodajni poti iznova ne izpremeni ali ne ukine; 
zaradi tega tudi ni bilo treba te odredbe obnavljati 
v finančnem zakonu za leto 1928./1929. 

Carinarnicam odrejam, naj postopajo po tej od
ločbi. 

V B e o g r a d u , dne 12. aprila 1928.; 
C. br. 14.231. Minister za finance: 

dr. B. Marković s. r. 

258 ^ _ _ 

S 6/27—72. 9 1 7 

Odprava konkurza. 
Prezadolženka: Elza Mik s i č , rojena Berna-

tovič. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 6/27—2 o imovini te prezadolženke, je po § 157. 
k. r. odpravljen, ker se je sklenila prisilna porav
nava. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 6. aprila 1928. 

S 10/28—5. 9 2 5 

Odprava konkurza. 
'Prezadolženec: Blaž E r t i , delovodja na Viču 

št. 12. 
Konkurz. ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 10/27—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 166., 
odstavku 2., k. r. odpravljen, ker ni kritja za stroške 
postopanja. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 6. aprila 1928. 

Letnik X. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne. 1. aprila 1928. 

128» 
Odločba o ocarinjanju tekočin in gosto-
tekočega blaga, ki se uvaža v nepriznanih 

zavojih. 
(Ukinitev razpisa C. br. 44.531/24.)* 

Na podstavi členov 7. in 23. v predlogu zakona 
o obči carinski tarifi odrejam po zaslišanju carin
skega sveta: 

Razpis C. br. 44.531 z dne 13. septembra 1924.** 
se ukinja. w . 

Potemtakem se mora ob ocarinjanju tekočin in 
gostotekočega blaga, ki se uvažajo v nepriznanih 
zavojih, pobirati carina na celokupno težo blaga z 
zavojem vred, in sicer po večji postavki za blago 
ali za zavoj. 

Ce pa se uvaža v nepriznanih zavojih trdno blago, 
ki se ocarinja po nečisti teži, je treba postopati^ po 
členu 24. pravil o tari, t. j . najprej s^ugotovi čista 
teža blaga in tako ugotovljeni teži se doda usvo
jeni odstotek teže dotičnega vklada, in šele na tako 
dobljeno težo se pobere carina po postavki za blago; 
na težo zavoja pa se pobere carina po stopnji za 
zavoj. 

Ce se uvaža v nepriznanih zavojih trdno blago, 
ki se ocarinja po čisti teži, je treba postopati po 
členu 11., prvem odstavku, pravil o tari, t. j . carina 
se pobere ločeno na blago po postavki za blago, na 
zavoj pa po postavki za zavoj. 

V B e o g r a d u , dne 12. aprila 1928.; 
C. br. 14.23|. Minister za finance: 

dr. B. Marković s.r. 

S 4/28--13. y 1 8 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prezadolženec: Alojzij P l a n i n š e k , trgovec v 

Vodmatu. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilni porav

navi, ki jo predlaga prezadolženec, se določa narok 
na dan 5. m a j a 1 9 2 8. ob pol desetih pri tem so
dišču v sobi št. 140. 

Prezadolženec mora priti k naroku osebno. 
Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 

dne 20. aprila 1928. 

E 1090/27—13. 880 
Sklep. 

Na prisilni dražbi dne 11. aprila 1928. ni bilo no
bene ponudbe. Zaradi tega jo izvršba, dovoljena s 
sklepom z dne 4. januarja 1928., E 1090/27—2, o 
dražbi nepremičnin: zemljiška knjiga Vitja vas, vi. 
št. 86, in zemljiška knjiga StaTa vas-Bizeljsko, vi. 
št. 334, po § loi. i. r. ustavljena. 

Pred potekom pol leta od dražbenega naroka se 
ponovna uvedba dražbenega postopanja ne more 
predlagati. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 16. aprila 1928. 

E 71/28—5. 533 

Dražbeni oklic 

6 23/27—107. 914 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Franc K o v a č i č , trgovec v 

Vojniku. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 23/27—3 o prezadolženčevi imovini, je po § 157. 
k. r. odpravljen, ker se je sklenila prisilna porav
nava. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 
dne 18. aprila 1928. 

Dne 7. m a j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Velika dolina,, vi. št. 816, 173, 881, 909 
in 964 (gostilna in gospodarska poslopja). 

Cenilna vrednost: 41.444 Din 50 p; vrednost pri-
teklin: 1911 Din 50 p; najmanjši ponudek: 27.629 
Din 66 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki jo ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni doski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 3. marca 1928. 

S 2/28—21. " " 9 1 6 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prezadolženka: Ana Z o r i ne, trgovka v Trbov-

ljah-Vodah št. 236. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilni porav

navi, ki jo predlaga prezadolženka, se določa narok 
na dan 1 0. m a j a 1 9 2 8. ob desetih pri podpisanem 
sodišču. 

Prezadolženka mora priti k naroku osebno. 
Ta narok se določa obenem za ugotovitev nak

nadno prijavljenih terjatev. 
Okrajno sodišče v Laškem, oddelek I., 

dne 16. aprila 1928. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Preds. 166/4/28—1. 3—3 

926 

Razpis. 
Odda se m e s t o o k r a j n e g a s o d n i k a i n 

s o d n e g a p r e d s t o j n i k a v R a d o v l j i c i ; 
prav tako se oddado tudi vsa mesta sodnih pred
stojnikov, okrajnih sodnikov in sodnikov, ki bi se 
izpraznila med razpisom ali zaradi njega. 

Pravilno opremljene in kolkovane prošnje naj se 
vlože po službeni poti do dne 

2 5. m a j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 16. aprila 1928. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 14. aprila 1928., št. 84/XXVÜ. 

** Uradni list z dne 27. septembra 1924., št. 291/90. 

Cwa 182/28—1. 
Oklic 

Komercijalna banka, d. d., podružnica v Ljub
ljani, je vložila zoper l e ž e č o z a p u š č i n o p o 
J o s i p u W i n t e T J u , posestniku v Zrečah pri 
Konjicah, menično tožbo zaradi 12.080 Din s pri-
padki. 

Ležeči zapuščini po Josipu Winterju je postavljen 
za skrbnika na čin dr. Ivan Modic, odvetnik v Ljub
ljani, ki jo bo zastopal v omenjeni pravdni stvari. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, 
oddelek П. a, 

dne 20. aprila 1928. 

E 71/28—6. 855 

Dražbeni oklic. 
Dne 7. m a j a 1 9 2 8. ob devetih bo na li^u 

mesta, v Podgračeneni št. 13 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Velika dolina, a) vi. št. 816, b) vi. 
št. 173, c) vi. št. 881, č) vi. št. 909 in d) vi. št. 964. 

Cenilna vrednost: 41.444 Din 50 p; vrednost go
stilniške pritekline: 1911 Din 50 p; najmanjši po-
nudek: ad a) 2995 Din 66 p, ad to) 2403 Din 16 p, 
ad c) 3025 Din 32 p, ad č) 1788 Din 32 p, ad d) 
17.4161 Din 16 p, od a) do d) skupaj 27.629 Din 66 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 26, marca 1928. 

E 1083/27—13. 793 

Dražbeni oklic 
Dne 2. m a j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri podpisa

nem sodišču v sobi št. 12 dražba nepremičnin: 1.) 
zemljiška knjiga Gornji Obrez, vi. št. 1 in 2 (2 trav
nika, 2 stavbišči s 6 njivami, 3 travniki, 2 pašniko
ma in 6 gozdi); 2.) zemljiška knjiga Arnova eela, 
vi. št. 107 (njiva, pašnik in gozd); 3.) zemljiška 
knjiga Dolenja vas, vi. št. 193 (vingrad in gozd). • 

Cenilna vrednost: ad 1.) 4512 Din 25 p in 53.009 
Din 75 p, ad 2.) 2146 Din 45 p, ad 3.) 572 Din; naj* 
manjši ponuđek: 40Д61 Din. 

F 48/28—5. 893 

Dražbeni oklic 
Dne 5. m a j a 1 9 2 8. ob pol devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 9 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Sv. Lenart pri Jurkloštra, vu. št. 27 
(hiša št. 13 z gospodarskim poslopjem in zemlji
ščem). 

Cenilna vrednost: 5823 Din; najmanjši ponudek: 
3882 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek IL, 
dne 17. februarja 1928. 

884 E 15/28—7. 

Dražbeni oklic 
Dne 14. m a j a 1 9 2 8 . ob devetih bo na licu 

mesta v Bakovcih in dne 1 5. m a j a 1 92 8. ob de
setih pri podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba ne-
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Na 355. strani tarife v poziciji 21. dodatka naj se 
popravijo vozninski staviti «1920» od postaje z na
zivom: Berechovo do Trsta (Trieste) in Reko (Fiu
me) v «2020». 

Na 7. strani prilogo naj se uvrsti pod: «Opeka 
od dinasa itd.» i «opeka od šamota itd.» postaja z 
nazivom Smichov z naslednjimi podatki: 

Trieste Fiume 
A B A B 

101 15 t 10 t 15 t 10 t 15 t 10 t 15 t 
«Smichov . — — 1644 — — — 1711 —» 

Na 21. strani priloge naj se popravi pod: «Kože» 
vozninski stavek «3557» v relaciji: Vrutky-Fiume 
pod A-15t v «3563». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 22. marca 1928.; G. D. br. 19.054/28. 

* 

Izprememba potniške tarife, dela II., 
z dne 1. marca 1928. 

Z veljavnostjo od dne 1. aprila 1928. naj se iz
vrši v tej tarifi naslednja izpreanemba: 

1.) Na 13. strani naj se v 11. vse besedilo točke 3. 
prečrta, novo besedilo *pa naj se glasi: 

3. Putnici, koji žele, da se koriste ovom povla
sticom, moraju kupiti na ulaznoj stanici «Potvrdu 
o putovanju», uzorak 2, po ceni od 2 dinara po ko
madu. 

U ovoj će «Potvrdi» ulazna stanica upisati po
datke, koje putnik nije već upisao, pa upisane po
datke overiti staničnim žigom sa datumom i pot
pisom blagajnika. Na izlaznoj stanici vozna1 karta 
se putniku oduzima, a «Potvrda» mu se ostavlja. 

Putnici, koji kupuju karte kod agencija za iz
davanje voznih karata, mogu od njih dobiti tu «Po
tvrdu» već ispunjenu, a ulazna (pogranična) stanica 
ćo je overiti. 

2.) Na 46. strani se mora glasiti v obrazcu 2. 
besedilo prvega dela «Potvrda o putovanju» tako-le: 

Potvrda, o putovanju 
na Jadransku obalu 

u lekovitu banju. 
G putuje danas vlakom 

br. . . . sa dece u starosti od 
4—10 godina. 

Izdato je celih voznih karata 
br. . . . i polovine karata 
br. . . . od do 

Žig ulazne stanice 
sa datumom. Potpis 

železničkog službenika. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu 
dne 23. marca 1928.; G. D. br. 17.802/28. 

Letnik X. 
premičnin (hiša št. 41 v Bakovcih, hlev, gospodarsko 
poslopje itd., travniki, nijve in gozdi) zemljiških 
knjig, za katastralno občino Bakovce, vi. št. 26, 46 
in 161, za katastralno občino Markišavce, vL št. 77, 
in za katastralno občino Dolino, vi. št. 1.18. 

Cenilna vrednost nepremičnin v katastralni ob
čini Bakovcih 323.544 Din, najmanjši ponudek 
196.130 Din; cenilna vrednost nepremičnin v kata-
stralnih občinah Markišavcih in Dolini 14.785 Din, 
najmanjši ponudek 9858 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na. uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek IV., 
dne 13. aprila 1928. 

L 3/27—10. 915 
Razglasitev preklica. 

S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 
10. marca 1928., opr. št. L 3/27—10, je bil Franc 
Ž u p a n č i č , posestnik v Višnjah št. 30, zaradi 
zapravljivostî omejeno preklican. 

Za pomočnika mu je postavljen Anton Papež, 
posestnik v Višnjah št. 20. 

Okrajno sodišče v Žužemberku, 
dne 18. aprila 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblaste?. 

1 2 9 . 
Tarifna obvestila."1 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Poto) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko Češkoslovaško (20). 
Dopolnitev železniške tarife za prevoz blaga itd. 

z dne 1. septembra 1927. 
Z veljavnostjo od dne 25. marca 1928. do pre

klica, odnosno do izvedbe v tarifi, naj se vpiše na 
350. strani v poziciji 8.** dodatka postaja: Ružom-
•berk z naslednjimi vozninskimi stavki: 

22 Rtižomberk 10502285 

1050 2660 

925 

925 

2015 

2610 

1050 

1050 

2285 

2660 

925 

925 

2015 

2610 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 23. marca 1928.; G. D. br. 12.833/28. 
* 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko Češkoslovaško (19). 
Popravki v železniški tarifi za prevoz Maga itd. 

z dne 1. septembra 1927. 
Z veljavnostjo od dne 25. marca 1928. do pre

klica, odnosno do izvedbe v tarifi, naj s© izvrše v 
tej tarifi za blago kakor tudi v dodatku naslednji 
popravki: 

Na 187. strani tarife naj se popravi, vozninski 
stavek «2220» za 178 km v 4. stolpcu v «1220». 

Na 202. strani naj se popravi vozninski stavek 
«3550» pri postaji z nazivom: Hronskâ Breznica v 
9. stolpcu v «550». 

Na 203. strani tarife naj se popravi vozninski 
stavek «2160» pri postaji z nazivom: Krušovce v 
2. stolpcu v «1260» in v 3. stolpcu «1260» v «2160». 

Na 233., 237. in 239.. strani naj se prečrtajo v 
tabeli daljinarja postaje z nazivi: Nova Žilina, Sighe-
tul Marmatici pfechod in Trebuseny stâtni hranice z 
vsemi podatki vred. 

Na 352. strani tarife, v poziciji 14. dodatka, naj 
se popravijo vozninski stavki «2355» za kosovno 
blago v poziciji b/2 v tabeli severnega dela pri po
staji z nazivom: Banskâ Bystrica v «2115» in «2520» 
pri postaji z nazivom: Ružomberk v «2255». 

Na 354. strani tarife v poziciji 18. dodatka naj se 
prečrta postaja z nazivom: Nova Žilina z navede
nimi vozninskimi stavki vred. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 30. marca 1928., št. 73/ХХШ. 

** Ta pozicija je priobčena po popravku v «Služ
benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
z dne 9. aprila 1928., št. 80/XXVI. 

Št. 4796/1/28. 

Razglas glede železniških legitimacij 
za vojne invalide. 

Ministrstvo za promet je odredilo z odlokom M. S. 
št. 4780 z dne 2. артиа 1928., da morajo pošiljati 
seznamke invalidov zaradi izdajanja železniških 
legitimacij za vožnjo po polovični vozni ceni trikrat 
na leto železniškim direkcijam namesto sreskih po
glavarjev f i n a n č n e u p r a v e , ki naj tudi po
daljšujejo veljavnost legitimacij za prihodnja leta. 

Direkcija državnih železnic v Ljubljani, 
dne 13. aprila 1928. 

Št. 565. 825 3—2 

Razglas o ofertni licitaciji. 
Gradbena sekcija v Mariboru razpisuje j a v n o 

o f e r t n o l i c i t a c i j o z a p r o d a j o t r i t o n -
s k e g a t o v o r n e g a a v t o m o b i l a z n a m k e 
« P r a g a » , ki je shranjen v skladišču okrajnega 
zastopa v Ptuju. 

Licitacija se bo vršila dne 26. m a j a 1 9 2 8. 
ob 11. uri v pisarni okrajnega zastopa v Ptuju. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 100 Din, naj 
se izroče v zapečatenem ovitku predsedniku Mcita-
cijske komisije na dan dražbe od 10. do 11. ure. 

Kavcijo 1000 Din je treba položiti v gotovini pri 
glavni podružnici Državne hipotekame banke v 
Ljubljani. 

Licitacijski pogoji so vsak dan med uradnimi 
UTami na vpogled pri gradbeni* sekciji v Mariboru in 
pri okrajnem zastopu v Ptuju, kjer se tudi na željo 
razkaže interesentom predmetni avtomobil. 

Gradbena sekcija v Mariboru, 
dne 12. aprila 1928. 

Št. 46/8. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih predmetov, prijavljenih pri po 
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

dne 15. aprila 1928.: 
1 črna usnjena denarnica, v njej 5 bankovcev po 

100 Din, 4 bankovci po 10 Din, nekaj drobiža in 
1 ključek; 1 srebrna ročna torbica in 1 žepni robec; 
1 zlata zapestnica v obliki verižice s ploščatimi členi, 
na sredi z vdelanim majhnim briljantom; 1 usnjena 
listnica s iOO Din; 1 zlata okrogla zapestnica; šest 
žepnih robcev; 1 črna usnjena torbica, v njej 13 
bankovcev po 10 Din in naslov na Franca Aloufa; 
1 zlata precej dolga masivna verižica; 1 bankovec 
za 100 Din, 8 bankovcev po 10 Din, 1 železniški ko
ledar in 1 legitimacija radikalne stranke; 1 zlata 
ženska ovratna verižica s križcem, dolga 150 cm; 
1 zavoj vezalk in 6 parov moških nogavic; 1 zlata 
ovratna verižica; 1 rjava usnjena denarnica, v njej 
3 bankovci po 10 Din, za 10 Din drobiža in nekaj 
poštnih recepisov; 1 steklarski demant; 1: ženska 
ročna torbica, v njej 1 bankovec za 100 Din, 1 ban
kovec za 10 Din, 1 žepni robec in 1 ključ. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

dne 15. aprila 1928,: 
1 usnjena ženska ročna torbica, v njej 2 ključa 

in 1 žepni robec; 1 črna železniška čepica in 
1 črn klobuk; 1 ščipalnik s strtim steklom; 1 zlat 
poročni prstan; 1 ženslta srebrna ura; 7 uteži iz me
denine; 1 rjava ženska ročna toTbica, v njej 1 zrcalce 
in 1 žepni robec; 2 bankovca po 10 Din; 1' zavorna 
železna veriga; 2 bankovca po 10 Din; 1 svilena ruta 
za na glavo; 1 črna usnjena ženska ročna torbica, 
v njej 1 zrcalce in 1 žepni robec; 1 pasji nagobčnik. 
— V železniških, vozovih so se našli ti-le predmeti: 
12 moških dežnikov, 13 ženskih dežnikov, 1 dežnik 
v palici, 6 palic, 1 palica iz medenine, 1 šal, 1 pled, 
1 star suknjič, 1 vile, 1 usnjena tobačnica, 1 dežni 
plašč, 3 moški klobuki, 1 par rokavic, 1 košara z 
razno vsebino, 2 volneni ruti, 2 torbici za spise, en 
zavitek in 2 srajci, 1 zavoj s čevlji, 1 zavitek perila, 
1 naočniki, 1 vreča z raznim perilom, 1 ženska jopa, 
1 zavitek praznih vreč, 1 nahrbtnik in 1 zračna se-
saljka za kolo. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 16. aprila 1928. 

845 2—2 Št. 3191/H. 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 50 m8 vodnega peska,. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 3. m a j a 

1 9 2 8. ob 11. uri. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 17. aprila; 1928. 

Št. 3346/H. 924 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 800 kg strojnega olja, 600 kg 

cilindrskega olja in 200 kg strojne masti. 
Natančnejši dobavni pogoji se dobivajo pri pod

pisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 8. m a j a 

19 2 8. ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 25. aprila 1928. 

Št. 1938. 902 
Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava 900 m jamskih tračnic. 
Ponudbe naj se predlože do dne 5. m a j a l 9 2 8. 
Več pri podpisani direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Zabukovci 
(pošta Griže), 

dne 20. aprila 1928. 

Št. 420/28. 878 

Objava. 
Po § 7. odvetniškega reda se objavlja, da je 

gospod dr. Josip N o v a k z današnjim dnem vpi
san v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v Ma
riboru. 

V L j u b l j a n i , dne 19. aprila 1928. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

podpredsednik dr. Janko Žirovnik s. r. 
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870 Razglas. 
Nastopne zadruge uživajo po naredbi gospoda 

ministra za finance z dne 25. decembra 1923., 
br. 43.322 (Uradni list z dne 7. januarja 1984., št. 3/1), 
oprostitev od plačevanja taks, navedenih v tej na
redbi, izza dne 25. aprila 1928. za čas, dokler veljajo 
njih sedanja pravila: 

1.) R e v i z i j s k a z v e z a , r. z. z o. z., v L j u b 
i j a n i . (Št. 3523/1928.) 

2.) K m e t i j s k o d r u š t v o B i t e n j p r i 
K r a n j u, r. z. z o. z. v Srednjih Bitinjah. (Št. 3902/ 
/1928.) 

3.) H r a n i l n i c a i n p o s o j i l n i c a , r. z. z 
o. z. v B o r o v n i c i (št.3904/1928.) 

4.) H r a n i l n i c a i n p o s o j i l n i c a , r. z. z 
o. z. n a C a t e ž u. (Št. 3905/1928.) 

5.) H r a n i l n i c a i n p o s o j i l n i c a n a B o 
h i n j s k i B i s t r i c i , r. z. z o. z. (Št.3906/1928.) 

6.) K m e t i j s k o d r u š t v o , r. z. z o. z. n a 
Č a t e ž u . (Št.3907/1928.) 

7.) H r a n i l n i c a i n p o s o j i l n i c a n a D o 
b r a c e v i , r. z. z n. z. (St. 3908/1928.) 

8.) H r a n i l n i c a in p o s o j i l n i c a v H i -
n j a h, r. z. z n. z. (Št. 3909/1928.) 

9.) H r a n i l n i i n p o s o j i l n i z a v o d v 
L j u b l j a n i , r. z. z o. z. (Št. 3910/1928.) 

10.) H r a n i l n i c a in p o s o j i l n i c a n a 
M i r n i , r. z. z n. z. (Št.3911/1928.) 

11.) O b č e k o r i s t n a s t a v b e n a i n k r e 
d i t n a z a d r u g a j a v n i h n a m e š č e n c e v i n 
u p o k o j e n c e v v N o v e m m e s t u , r. z. z o. z. 
(Št. 3912/1928.) 

12.) H r a n i l n i c a i n p o s o j i l n i c a n a S e -
l i h p r i S u m b e r k u , r. z. z n. z. (Št.3913/1928.) 

13.) P o s o j i l n i c a i n h r a n i l n i c a v S v e -
t e m K r i ž u p r i L i t i j i , r. z. z n. z. (Št.3914/ 
/1928.) 

14.) M l e k a r n a v Sv . L o v r e n c u , r. z. z 
o. z. (St. 3915/1928.) 

15.) H r a n i l n i c a i n p o s o j i l n i c a v 
S r e d n j i v a s i , r. z. z n. z. (Št.3916/1928.) 

16.) K m e t i j s k o d r u š t v o v S r e d n j i 
v a s i , r. z. z o. z. (Št.3917/1928.) 

17.) K m e t i j s k o d r u š t v o v Š m a r t n e m 
p r i K r a n j u, r. z. z o. z. (Št. 3918/1928.) 

18.) K m e t i j s k o d r u š t v o v T r e b n j e m , 
r. z. z o. z. (Št. 3919/1928.) 

19.) H r a n i l n i c a i n p o s o j i l n i c a v Z i -
r eh, r. z. z n. z. (Št. 3921/1928.) 

20.) Z a d r u ž n o s k l a d i š č e z a n a b a v o 
i n v n o v č e v a n j e v Ž i r e h , r. z. z o. z. 
(«t. 3922/1928.) 

21.) Č e v l j a r s k a g o s p o d a r s k a z a 
d r u g a n a D o b r a v e v i p r i Z i r e h, r. z. z o. z. 
(Št. 3923/1928.) 

22.) K m e t i j s k o k o n s u m n o d r u š t v o 
v Z i r e h, r. z. z o. z. (Št. 3924/1928.) 

23.) H r a n i l n i c a i n p o s o j i l n i c a v 
Š m a r t n e m p r i K r a n j u , r. z. z n . z. (Št.3925/ 
Д928.) 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 11. aprila 1928. 

stranke svoje ugovore zoper ta načrta v 30 dneh od 
prvega dne razgrnitve dalje, t. j . zoper načrt pod 1.) 
od dne 2. maja 1928. do dne 31. maja 1928., zoper 
načrt pod 2.) pa od dne 3. maja 1928. do dno 1. ju
nija 1928., pri trajnem komisarju vložiti pismeno ali 
dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 23. aprila 1928. 
Komisar za agrarne operacije v mariborski oblasti: 

Pokom s. r. 

Št. 6175. 910 2—1 

Dražba lovov. 
Ker z dnem 30. junija 1928. poteče zakupna doba 

lovov občin Lipljen, Pijave gorice, Preserja in Dol
skega, se razpisuje po §§ 1. in 2. ministrskega ukaza 
z dne 15. decembra 1852., d.rž. zak. št. 257, odnosno 
po § 1. zakona z dne 27. septembra 1887., dež. zak. 
št. 27, j a v n a d r a ž b a navedenih občinskih lovov, 
in sicer: 

1.) za občini Lipljene in Pijavo gorico 
n a č e t r t e k d n e 2 4. m a j a 1 9 2 8 . in 

2.) za občini Preserje in Dolsko 
n a p o t e k d n e 25.' m a j a 1 9 2 8., 

vsakokrat ob devetih, pri podpisanem sreskeni po
glavarju po sporedu, kakor so občine naštete, za 
petletno dobo, t. j . za čas od dne 1. julija 1928. do 
dne 31. marca 1933. 

Dražbeni pogoji so med uradnimi urami na vpo
gled v uradu podpisanega sreskega poglavarja. 

V L j u b l j a n i , dne 12. aprUa 1928. 
Sreski poglavar za ljubljansko okolico: 

dr. Ferjančič s. r. 

Št. R.U. 29/11—140 in R. U. 113/22—55. 

Razglas o razgrnitvi načrta, П. dela, o nadrobni 
razdelbi skupnega »veta posestnikov v Sestržab, 
in sicer stare rardelbe, kakor tudi o nadrobni 
razdelbi in ureditvi skupnih zemljišč posest-

-, _ nikov v Zlatoličju. 

1.) o nadrobni razdelbi parcel, ležečih v kata-
stralni občini Sestržab. in vpisanih v vi. št. 332 iste 
katastralne občine; 

2.) o nadrobni razdelbi in ureditvi parcel, ležečih 
v katastralni občini Zlatoličju in vpisanih v vi. št. 72 
iste katastralne občine, 
bosta na podstavi § 95. zakona z dne 26. maja 1909., 
staj. dež. zak. št. 44, razgrnjena na vpogled vsem 
udeležencem, in sicer načrt pod 1.) od dne 2. maja 
1928. do vštetega dne 15. maja 1928. v občinskem 
uradu v Majšperku, načrt pod 2.) pa od dne 3. maja 
1928. do vštetega dne 16. maja 1928. v občinskem 
uradu -v Št. Janžu na Dravskem polju. 

Obmejitev obeh načrtov s kolci na mestu samem 
. se je že izvršila. 

Načrt pod 1.) se bo pojasnjeval dne 2. maja 1928. 
v času od trinajstih do štirinajstih pri vaškem na
čelniku v iSestržah, načrt pod 2.) pa dne 4. maja 
1928. v času od osmih do devetih pri načelniku go
spodarskega odbora v Zlatoličju. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 

Razne objave, 
Opr. št, 1330/2—1928—6. 920 

Razglas. 
Podpisani urad razpisuje na svojem ambulatoriju 

v Ljubljani s l u ž b o p o g o d b e n e g a z d r a v 
n i k a s p e c i a l i s t a z a r ö n t g e n o l o g i j o z 
letno plačo 37.950 Din. 

Svojeročno spisane prošnje je treba opremiti s 
krstnim listom, domovnico, poročnim listom, rojst-
nimi listi otrok, šolskimi izpričevali, izpričevali o 
dosedanjih službah, zdravniškim izpričevalom in po
trdilom o ureditvi vojaške dolžnosti. 

Prošnje naj se vlože pri podpisanem uradu v 
Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 20, do vštetega dne 

2 1 . m a j a 1 9 2 8 . 
do 12. ure. Kesneje došle in nezadostno opremljene 
prošnje se ne bodo vpštevale. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani, 

dne 19. aprila 1928. 

Vabilo na redni občni zbor 

Zveze slovenskih zadrug v Ljubljani, 
registrovane zadruge z omejeno zavezo, 

ki bo dne 7. m a j a 1 9 2 8. točno ob 15. uri (ob 
3. uri popoldne) v Ljubljani v dvorani Kmetijske 

družbe na Turjaškem trgu. 

D n e v n i r e d : 
1.) Predsednikov pozdrav in otvoritev. 
2.) Čitanje zapisnika o zadnjem občnem zboru. 
3.) Poročilo: a) načelništva, 

b) nadzorništva. 
4.) Potrditev računskega zaključka za minulo 

leto in sklepanje o uporabi dobička. 
5.) Volitev načelništva. 
6.) Volitev nadzorništva. 901 
7.) Slučajnosti. NačeluiStvo. 

Vabilo na III. redni občni zbor 
Ljubljanskega velesejma, 
razstavne r e g . z. z o. z. v Ljubljani, 

ki se bo vršil dne 7. m a j a 1 9 2 8 . ob enajstih, v 
uradnih prostorih Zveze industrijcev v Ljubljani 

(palača zbornice za trgovino, obrt in industrijo). 

D n e v n i r e d : 
1.). Čitanje zapisnika o П. rednem občnem zboru 

Ljubljanskega velesejma, razstavne reg. z. z o. z. 
2.) Poročilo upravnega odbora o poslovanju v 

poslovnem letu 1927. 
3.) Predložitev bilance in poročilo nadzorstvenega 

odbora. 
4.) Odobritev bilanc« in podelitev absolutorija 

upravnemu in nadzorstvenemu odboru in ravnatelj
stvu. 

5.) Izprememba pravil. 
6.) Volitev upravnega odbora. 
7.) Volitev nadzorstvenega odbora. 
8.) Slučajnosti. 

s°9 Vabilo na V. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

«Arbor», 
lesna trgovska in industrijska d. d. v Ljubljani, 
v sredo dno 9. m a j a 1 9 2 8. ob desetih v sejni sobi 
Kreditnega zavoda za- trgovino in industrijo v Ljub

ljani, Prešernova ulica št. 50, z nastopnim 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo upravnega sveta. 
2.) Poročilo računskih preglednikov. 
3.) Odobritev bilance za leto 1927. 
4.) Volitev novih članov upravnega sveta z žre

banjem po § 19. družbenih pravu. ' 
5.) Volitev dveh revizorjev in dveh namestnikov^ 

* * * 

Po § 13. družbenih pravil imajo pravico glaso
vanja na občnem zboru delničarji, ki polože najkes-
neje šest dni pred občnim zborom delnice, utomelju-. 
joče njih glasovalno pravico, pri družbeni blagajni. 
Ker pa so vse delnice ž© v depotu pri družbi sami, 
naj se zglase delničarji, ki se hočejo udeležiti red
nega občnega zibora, najkesneje do dne 4. maja 
1928. pri družbi sami, kjer se jim iadado legitimacije. 

Posest 25 delnic daje pravico do enega glasu 
(§ 13. družbenih pravil). 

V L j u b l j a n i , dne 20.aprila 1928. 

Upravni svet. 

913 

Vabilo na redni občni zbor 

Vzajemne zavarovaln ice v Ljubljani» 
Dunajska cesta St. 17, 

ki se bo vršil dne 2 4. m a j a 1 9 2 8 . ob šestnajstih 
(ob štirih popoldne) v društvenih prostorih. 

D n e v n i r e d : ' 
1.) Računsko poročilo nadzoniiš£va. 
2.) Poročilo revizorjev. 
3.) Odobritev bilance za leto 1927. 
4.) Dopolnilna volitev nadzorništva. 
5.) Volitev revizorjev. 912 
6.) Izprememba pravil. 

• * * 

Po § 21. društvenih pravil je občni zbor sklep
čen, ako zastopajo člani na njem najmanj 200 gla
sov; sicer se vrši pol ure pozneje drugi občni zbor 
z istim dnevnim redom, no glede na število navzoč-
nih članov. 

Predsednik. 

876 3—2 Poziv upnikom. 

Ce bi ta občni zbor ne bil sklepčen, se bo vršil 
eno uro kesneje nov občni zbor z istim sporedom 
na istem mestu, ki bo sklepčen ob vsakem številu 
navzočnih zadružnikov in deležev. 

Predeedništvo Ljubljanskega velesejma, 
razstavne reg. z. z o. z. v Ljubljani. 

« S a m o p o m o č » , gospodarska zadruga želez
niških uslužbencev v Mariboru, r. z. z o. z., se je 
razšla. 

Upniki naj prijavijo terjatve zadrugi. 
V M a r i b o r u, dne 18. aprila 1928. 

Likvidatorji. 

su Objava. 
Izgubil sem izpričevali (št. 27 in št. 23) I. in 

II. razreda H. državne realne gimnazije v Ljubljani 
za šolski leti 1919./1920. in 1920./1921. na ime: Du
šan Smodej iz Velikih Lašč. 

Proglašam jju za neveJjavni. 
Dušan Smodej s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v LjubijanL — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 

^Ste,.v 



Poštnina plačana v gotovini. *"""*"" 

41. V Ljubljani, dne 27. aprila 1928. 
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Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V i e b i n a : 
139. Finančni zakon za leto 1928./1929. — 131. Popravek k zakonu o neposrednjlh davkih. 

Razglasi osrednje vlade. — Razglasi sodišč in sodnih oblastev. — Razglasi raznih uradov in oblaatev, med njimi: 132. Tarifni obvestili. Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

130. 
Hi 

A l e k s a n d e p I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in .vsakomur, da 
je sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev v LIV. redni seji, ki jo je 
imela dne 26. marca 1928. v Beogradu, in da smo 

Mi potrdili, in potrjujemo 

Finančni zakon za leto 1928./1929.,* 
ki se glasi: 

I. d e l : Osnovne odredbe. 

Člen 1. 
Državni proračun razhodkov in dohodkov za 

leto 1928./1929. je sestavljen tako-le: 

I. Proračun občih državnih razhodkov in dohodkov: 

R e d n i r a z h o d k i i n d o h o d k i : 
Redni razhodki Din 6.623,490.459 — 
Redni dohodki (s presežki 

dohodkov v proračunu dr
žavnih podjetij) . . . . Din 7.568,958.647-— 

Presežek rednih dohodkov . Din 945,468.188-— 

Izredni razhodki in dohodki: 
Izredni razhodki Din 866,147.600 — 
Izredni dohodki Din 100,000.000 — 
Manjek izrednih dohodkov . Din 766,147.600 — 

O b č a r e k a p i t u l a c i j a : 
Redni in izredni razhodki 

skupaj Din 7.489,638.059 — 
Redni in izredni dohodki 

skupaj Din 7.668,958.647-— 
Presežek dohodkov nad raz

hodki Din 179,320.588-— 

II. Proračun razhodkov in dohodkov državnih 
podjetij: 

Redni in izredni razhodki 
skupaj Din 4.090,481.023 — 

Redni in izredni dohodki 
skupaj Din 6.429,887.721-— 

Presežek dohodkov nad raz-
hodki -. Din 2.339,406.698 — 

Presežek dohodkov nad razhodki v proračunu 
državnih podjetij in državnih naprav je izkazan v 
dohodkih proračuna pod naslovom: I. Obči državni 
dohodki pod B. 

* «Službene Novine kraljevine Srba. Hrvata i 
Slovenaca» z dne 29. marca 1928., št. 72/XXII. — 
Drugi odstavek člena 111. in začetek tretjega od
stavka istega člena, nadalje «D. br. 2452» v točki 73.) 
člena 385. so natisnjeni po popravku v «Službenih 
No,vinah> z dne 19. aprila 1928., št. 87. 

.Presežek dohodkov nad razhodki pod I. v vsoti 
Din 179,320.588— služi za kritje razhodkov po 
členu 2. tega zakona. 

Člen 2. 
Minister za finance se pooblašča, da izplača kot 

državno dotacijo v tem proračunskem letu samo
upravnim telesom vsoto Din 179,320.588-—. Ta do
tacija mora služiti za kritje razhodkov, ki jih pro-
vzročajo funkcije, prenesene od države na samo
upravna telesa, po uredbi o prenosu poslov z drža
ve na oblasti. 

Vsota, ki ostane preko kritja dotacij, označenih 
v členu 2. uredbe o prenosu poslov z države na ob
lasti, in se pojavi pri poslih in napravah, ki so 
tudi doslej pokrivale svoje razhodke najprej iz 
svojih dohodkov, pozneje pa iz državnih kreditov, 
se porazdeli z odločbo ministra za finance na ostale 
nujne in nezadostno dotirane potrebe kmetijskih 
šol in drugih poslov oblastnih samouprav. 

Porazdelitev te dotacije izvrši minister za fi
nance po odredbah omenjene uredbe; otvoritev 
kreditov v letnih zneskih za vse oblasti pa izvrši 
minister za finance) že začetkom proračunskega leta. 

Minister za finance se pooblašča, da izloči iz 
kredita ,v znesku Din 10,000.000-— za vodovodna 
dela, ki je prenesen na oblastne samouprave po 
členu 3. v zvezi s točko 23.) člena 1. uredbe o 
prenosu poslov na oblastne samouprave, vsoto 
Din 2,780.000— ter jo da po členu 35. omenjene 
uredbe na razpolago ministru za poljedelstvo in 
vode za direkcijo vodâ, da se dovrše vodovodna 
dela, ki jih je ta direkcija že začela po svojih orga
nih. Če se prenese z odločbo resortnega ministra 
na podstavi člena 6. uredbe o prenosu poslov na 
oblastne samouprave naknadno na oblasti posel, 
zavod, naprava ali kredit za že prenesen posel, se 
morajo prenesti, v kredit samoupravnih dohodkov 
tudi vsi pripadajoči krediti, kf so bili po proračunu 
resortnega ministrstva odobreni za leto 1927./1928. 
za izvršitev tega posla ali za vzdrževanje dotične 
naprave ali dotičnega zavoda. 

Člen 3. 

Proračuni razhodkov pod A. in dohodkov podB. 
s proračunoma razhodkov in dohodkov državnih 
podjetij so sestavni deli tega zakona. 

Minister za finance sme vkljub členu 47. zakona 
o državnem računovodstvu zaradi tehnične nemož-
nosti objaviti v «Službenih Novinah» kot posebno 
prilogo dotične številke samo finančni zakon in 
vzporedni pregled državnih razhodkov in dohodkov 
za leto 1928./1929. 

Člen 4. 
Partije in pozicije proračuna za leto 1928./1929., 

kakor jih je sprejela in rešila narodna skupščina, 
so zakon ter se ne smejo prekoračiti zoper odredbe 
ustave (člen 113.), zakona o državnem računovod
stvu in tega zakona; tudi se ne smejo uporabljati 
njih krediti za kaj drugega nego za ono, čemur so 
namenjeni v partijah in pozicijah državnega pro
računa. 

Če se prekoračijo brez predhodne in pristojne 
odobritve, sta za to materialno in moralno odgovor
na nakazovalec in računodajnik. 

Virementi so dopustni samo med pozicijami iste 
partije, morajo pa se predhodno odobriti z odločbo 
pristojnega ministra (člen 71. zakona o državnem 
računovodstvu) in o tem se morata takoj obvestiti 

generalna direkcija državnega računovodstva in 
glavna kontrola. 

Virementov ne sme biti za to, da bi se zvišali 
krediti, določeni za štipendije, naklonitve, podpore 
in subvencije. 

Prav tako ne sme biti virementov iz kreditov, 
določenih za najemnine; vendar pa se smejo zviše
vati ti krediti z virementi iz drugih pozicij ali po
stavk iste pozicije. 

Člen 5. 
Vkljub predhodnemu členu tega zakona so do

voljeni virementi v poedinih delih med vsemi par
tijami kreditov, odobrenih za plače (osnovno in 
položajno), zakonsko stanarino, napredovanja in 
periodične zviške, draginjske doklade kakor tudi 
za specialne doklade. 

Z virementi se morajo prav tako pokriti razlike 
v prejemkih, če je bilo od dne 1. junija-1927. do 
dne, ko stopi proračun v veljavo, kaj napredovanj 
v službi in periodičnih zviškov. 

Virementi med partijami so nadalje dovoljeni v 
II. delu «Pokojnine in invalidske podpore», prav 
tako pa v poedinih delih med partijami kreditov, 
določenih za upokojitve. 

Člen 6. 

V zaključnem računu za leto 1928./1929. se mora 
izkazati, pri katerih pozicijah ali partijah proračuna 
državnih razhodkov so se izvršili virementi, in po
jasniti, zakaj so se izvršili. 

Člen 7. 
Noben državni davek in nobena državna dav

ščina v kakršnikoli obliki (davek, pribitek, takse 
itd.) se ne sme ne odmerjati ne izterjevati od pre
bivalstva, če in kolikor nima opore ,v tem zakonu 
in v proračunu. 

Oni državni organi, ki bi odrejali ali izterjevali 
državne pribitke, nepreliminirane in neodobrene s 
tem zakonom in s proračunom, najsi na podstavi 
specialnega zakona, se kaznujejo z izgubo čina in 
službe ter so za izterjane vsote materialno od
govorni. 

Prav tako ne smejo samoupravna telesa: ob
lasti, srezi, mestni senati in občine ustanavljati, 
odmerjati in pobirati nikakršne doklade, takse, 
trošarine itd., če nimajo za to zakonske poobla
stitve. Vsako uvedbo novih doklad in vsako zvišbo 
starih đoklad, določenih z zakonom, pa mora pred
hodno oceniti in odobriti minister za finance. 

Člen 8. 

Vsi državni dohodki, imenovani v proračunu, s 
katerimi država svobodno razpolaga, se izroče, ko 
so izterjani, pristojni finančni blagajni, in sicer v 
oni denarni vrsti, v kateri so bili izterjani. 

Člen 9. 
Vse dohodke od carin, monopolov, taks in držav

ne trošarine morajo uradi ali organi, ki pobirajo te 
dohodke, redno izročati najbližjim podružnicam 
Narodne banke na račun ministrstva za finance. 
Državni uradi in podružnice Narodne banke morajo 
poročati glavni državni blagajni o vsaki izročeni 
vsoti. Prav tako morajo postopati vsa druga ob-
lastva, razen finančnih, z dohodki od taks, izter
janih v gotovini. 
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Člen 10.' 

Vsi državni uradi in vse državne naprave, ki 
poslujejo z državnim denarjem, morajo izročiti kon
cem vsakega meseca po stanju za ta mesec glavni 
državni blagajni ali specialnim blagajnam, okrož
nim finančnim upravam in podružnicam Narodne 
banke vse presežke dohodkov kakor tudi vse ne
porabljene vsote po kreditih, otvorjenih za po
krivanje razhodkov. 

Razen tega morajo poslati ti državni uradi in te 
državne naprave koncem vsakega meseca generalni 
direkciji državnega računovodstva (za računski od
delek) in računovodstvom specialnih blagajn iz
piske o ostvarjenih dohodkih in učinjenih raz-
hodkih. 

Če se ta odredba ne izvrši, so starejšine uradov 
in voditelji blagajn poleg disciplinske odgovornosti 
po zakonu o civilnih uradnikih in ostalih državnih 
uslužbencih, po zakonu, o državnem računovodstvu 
in po zakonu o ureditvi glavnega državnega raču
novodstva in ostalih finančnih uprav odgovorni 
glavni kontroli ali pristojnemu sodišču materialno 
in kazenski po tožbi ministra za finance. 

Člen 11. 
Proračun se izvršuje v letu 1928./1929. na isti 

način kakor doslej; t. j . za Srbijo, Črno goro in 
Vojvodino otvarja generalna direkcija državnega 
računovodstva kredite na zahteve pristojnih nakazo-
valcev; za vse ostale pokrajine pa se morajo sma
trati vsi odobreni krediti, kolikor niso centralizi
rani, da so jih delegirali nakazovalci prve stop
nje — pristojni ministri — pristojnim nakazoval-
cem druge stopnje v dotičnih pokrajinah, ki izvršu
jejo vse odobrene razhodke skladno z zakonom o 
državnem računovodstvu in sporazumno z dele
gatom ministra za finance. 

Člen 12. 
Ministri-nakazovalci zahtevajo otvarjanje kredi

tov za svoje stroke po ministru za finance, označe-
vaje kredite po poglavjih, partijah in pozicijah; 
generalna direkcija državnega računovodstva pa 
vknjižuje vse kredite in vodi evidenco samo po 
proračunskih partijah, vkljub členu 4. zakona o 
državnem računovodstvu. 

Izvršitev razhodkov iz kreditov, otvorjenih po 
proračunu za leto 1928./1929., vknjižuje generalna 
direkcija državnega računovodstva po poglavjih, 
partijah in pozicijah skladno s členoma 4. in 133. 
zakona o državnem računovodstvu. 

Člen 13. 

[dar pa ne sme biti znesek enega izdatka, ki mu 
oceni neodložnost in osnovanost ministrski svet, 

.večji nego Din 500.000—. 

Člen 16. 

Znesek «kreditov za male neimenovane po-
trebe> sme biti večji, nego je znesek, določen v 
členu 28. zakona o državnem računovodstvu; ne 
sme pa presezati vsote Din 2,000.000"—. 

Vkljub odredbam člena 28. zakona o državnem 
računovodstvu odobruje porabo iz tega kredita 
do Din 100.000-— na zahtevo poedinih ministrov 
minister za finance, preko te vsote pa ministrski 
svet na obrazložen predlog ministra za finance. 

Člen 17. 
Kredit, odobren za odplačilo dolga Narodni 

banki po računu «brezobrestnega državnega dolga 
; po kronskih bankovcih», se zvišuje avtomatično do 
[višine, ki bi jo dosegel delež države pri ostvar-
jenem dobičku Narodne banke, določen v pro
računu državnih dohodkov. 

Člen 18. 
V breme kredita «državnih obveznosti iz prejš

njih let> se smejo učinjati izdatki za obveznosti, 
prevzete do dne 31. marca 1928. Ta kredit poraz-
deljuje minister za finance. 

Minister za finance se pooblašča, da sme iz
plačati v breme kredita državnih obveznosti iz 
prejšnjih let do dne 31. marca 1928. ,v proračunu 
državnih razhodkov po členu 3. zakona o izredni 
državni pomoči in odškodnini z dne 18. junija 1926. 
Din 421.94328 za popravila pogorele hiše v Vir-
Pazarju, lastnine Gospave vdove P. Plamenca v 
Ulcinju. 

Člen 19. 

.Ukinja se drugi odstavek člena 104. zakona o 
i državnem računovodstvu z dostavkom, da še mo-
1 rajo polagati odplačila v znesku celokupne vred
nosti izvršenih del ali dobavljenega materiala. 

i . 
| Člen 20. 
; Postavitve na nova uradniška zvanja in mesta, 
ustvarjena z novimi zakoni, se smejo vršiti šele, 

j ko se zagotove po zakonski poti tudi potrebni kre
diti za te razhodke, kolikor niso mogli biti postav
ljeni v ta proračun. 

Člen 21. 

Noben državni urad, razen ministrstva za fi
nance, ne sme za državno potrebo ne kupovati ne 
prodajati zlata, srebra, inozemskih valut in deviz. 

Odredbe členov 74., 75., 76., 77. in 78. zakona 
o državnem računovodstvu so razveljavljene; na 
njih mesto pa stopa nova odredba, ki se glasi: 

«Po preteku proračunskega leta se ne smejo 
angažirati izdatki in tudi ne otvarjati krediti. 

Iz kreditov, otvorjenih do konca proračunskega 
leta, se izdajajo naredbe in nalogi za izplačilo do 
konca četrtega meseca po preteku proračunskega 
leta, izplačila pa se ,vrše do konca petega meseca 
prihodnjega proračunskega leta, toda samo na 
redno likvidirane račune. Po tem roku se ne smejo 
učinjati izdatki iz proračunskih ali naknadnih in 
izrednih kreditov.> 

Člen 14. 
Znesek «kreditov za nezadostno preliminirane 

razhodke» sme doseči vkljub členu 27. zakona o 
državnem računovodstvu 2 % (dva odstotka) skup
ne vsote kreditov, odobrenih za redne materialne 
razhodke v proračunu občih državnih razhodkov za 
leto 1928./1929. 

Zvišbo poedinih proračunskih partij ali pozicij 
za materialne razhodke v proračunu občih državnih 
razhodkov iz tega kredita odobruje, vkljub čle
nu 27., tretjemu odstavku, zakona o državnem ra
čunovodstvu, do Din 500.000-— minister za finance, 
preko te vsote pa ministrski svet na obrazložen 
predlog ministra za finance. 

Krediti, odobreni s proračunom za podpore in 
subvencije, se ne smejo zviševati iz rezervnih pro
računskih kreditov. 

Kredite, odobrene za subvencije in podpore, 
porazdeljuje, kolikor niso že porazdeljeni s pro
računom, ministrski svet s svojo odločbo na predlog 
pristojnega ministra. 

Člen 15. 

Vkljub členu 29. zakona o državnem računo
vodstvu se pooblašča ministrski svet, da sme do
voljevati izdatke na predlog ministra za finance v 
breme «kreditov za izredne državne potrebe>; ven-

Člen 22. 
Nobena pogodba, ki bi provzročila za državo 

plačilo v inozemski valuti, se ne sme skleniti brez 
i soglasne odločbe ministra za finance, če bi se skle-
Jnila taka pogodba brez soglasne odločbe ministra 
za finance, je neveljavna, materialno škodo pa po
vrne državni organ, ki jo je sklenil. . 

Člen 23. 

O vseh razhodkih4iz fondov po tem zakonu ali 
po drugih specialnih zakonih, kolikor niso nave
deni v računskem delu proračuna, morajo pred
ložiti poedini uradi, ki razpolagajo s temi fondi, 
podrobno poročilo ministru za finance, ki izkaže 
vse te izdatke ločeno v zaključnem računu za leto 
1928./1929. 

Člen 24. 
Vkljub členu 22. zakona o državnem računo

vodstvu se postavlja redno v proračun predsed-
ništva ministrskega sveta kredit za izredne stroške 
in zaupne namene. Ta kredit se porablja po na
redbi predsednika ministrskega sveta in odrejena 
izplačila ne spadajo pod pregled in odobritev glav
ne kontrole. 

Od odobrene vsote tega kredita je smatrati, da 
je Din 350.000-— v dinarjih, ostanek Din 350.000-— 
pa v zlatih dinarjih. 

Člen 25. 
Vsi stroški za prevoz in prevzem materiala, ki 

se dobiva na račun reparacij po mirovnih pogod
bah, obremenjajo reparacijski fond, kolikor niso 
določeni v proračunu razhodkov za to posebni 
krediti. 

Člen 26. 
Za kritje razhodkov po partiji 683. v proračunu 

državnih razhodkov služi komorska doklada po 
členu 242. zakona o ustroju vojske in mornarnice v 
višini enkratnega zneska invalidskega davka, do

ločenega v partiji 2., poziciji 2., proračuna državnih 
dohodkov. 

Člen 27. 
0 podpori rodbinam umrlih uslužbencev po čle

nu 124. zakona o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih, za katere je določen kredit 
v oddelku «Pokojnine in invalidske podpore» pro
računa državnih razhodkov, odloča minister za 
finance na predlog pristojnega ministra. 

II. del: Odredbe za poedina ministrstva. 

A. Ministrstvo za finance. 

1.) P o o b l a s t i t v e z a m i n i s t r a z a f i 
n a n c e i n o d r e d b e z a r a č u n s k o s l u ž b o . 

Člen 28. 
Minister za finance se pooblašča, da odreja in 

vrši pobiranje davkov in vseh drugih državnih do
hodkov po veljavnih zakonih kakor tudi po onih 
odredbah tega zakona, ki se nanašajo na uvedbo 
novih državnih dohodkov. 

Člen 29. 
Minister za finance se pooblašča, da izdaja 

po zakonu o državnem računovodstvu blagajniške 
zapise na podlogi proračunskih dohodkov. Vsota teh 
blagajniških zapisov, izdanih na podstavi členov 
106. in 109. zakona o državnem računovodstvu, ne 
sme biti v prometu večja nego Din 500,000.000— 
z obrestmi vred, ki ne smejo biti večje nego 7 %. 
V to vsoto ne spadajo boni za podlogo obratne 
glavnice, izdani po členu 12. zakona o Narodni 
banki kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z 
dne 26. januarja 1920. z njegovimi izpremembami 
in dopolnitvami z dne 9. decembra 1920. in z dne 
10. aprila 1921. 

Člen 30. 

Minister za finance se pooblašča, da sme izdati 
zaradi regulacije državnih obveznosti iz prejšnjih 
let državne bone s 6%nimi letnimi obrestmi, s 
skrajnim izplačilnim rokom dveh lé t za skupno 
vsoto Din 150,000.000-—. 

Izplačila teh bonov — glavnice in obresti — naj 
se vrše iz kredita, odobrenega za izplačila državnih 
obveznosti iz prejšnjih let za ono proračunsko leto, 
v katerem1 se predlože boni v izplačilo. 

Člen 31. ' 

Minister za finance se pooblašča, da sme pre
nesti pravico, otvarjati kredite iz člena 23., točke b), 
uredbe o organizaciji ministrstva za finance, na 
načelnika proračunskega oddelka. 

Člen 32. 
Minister za finance se pooblašča: 
1.) da sme dati ministru za šume in rudnike na 

razpolago kredit Din 60,000.000-— kot obratno 
glavnico za čim umnejše ukoriščanje državnih rud
nikov in za dosezanje čim večjih dohodkov; mini
ster za šume in rudnike pa mora .vrniti to vsoto 
državni blagajni najkesneje do konca proračun
skega leta 1928./1929.; 

2.) da sme dati iz dohodkov državnih gozdov 
ministru za šume in rudnike na razpolago vsoto 
Din 10,000.000-— kot obratno glavnico za državno 
gozdno-industrijsko podjetje Dobrlin-Drvar; mini
ster za šume in rudnike pa mora vrniti to vsoto 
državni blagajni do konca proračunskega leta 
1928.Д929. 

Člen 33. 

Minister za finance se pooblašča, da sme izpla
čati vodnim zadrugam in hidrotehničnim oddelkom 
poplavne prispevke za zemljišča, zasežena v prid 
agrarni reformi, v njih območju v,onih vsotah, ki 
so jih vplačali v državno blagajno interesenti agrar
ne reforme in dobrovoljci na podstavi pravilnika o 
dohodkih in razhodkih agrarne reforme. 

Minister za finance se pooblašča, da izvede spo
razumno z ministrom za poljedelstvo in vode in z 
ministrom za agrarno reformo zakonsko zastavno 
pravico na poplavne prispevke na onih nepremič
ninah, ki so jih dobili dobrovoljci in agrarni inter
esenti od ministrstva za agrarno reformo, in sicer 
za vse one zneske, ki jih izplača država namesto 
njih kot te prispevke vodnim zadrugam in hidro
tehničnim oddelkom za zemljišča, ki so jim do
deljena. 

Člen 34. 
Hercegovskim in bokeškim vstašem in njih rod

binam, ki jim je odredila bivša črnogorska vlada 
dosmrtne podpore, se izplačuje tudi nadalje držav
na podpora z draginjskimi dokladami ob pogojih, 
Iti veljajo za državne upokojence. 

itfSÊi 
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Minister za finance se pooblašča, da sme po
vrniti v poedinih osnovanih primerih na predlog 
ministra za notranje posle podporo onim vstašem 
in njih rodbinam, ki so uživali dosmrtno podporo 
od vlade bivše kraljevine Črne gore, pa jim je bila 
ta podpora iz političnih razlogov odvzeta. 

Člen 35. 
Materialni razhodki in razhodki za dnevne 

mezde delavcem uprave državnih monopolov in 
ministrstva za šume in rudnike, katerih izvrše
vanje je pogoj, da se dosezajo dohodki, se smejo 
zviševati na račun presežkov pri dohodkih teh 
naprav, in sicer do 5 % od zneska kreditov, do
ločenih s proračunom za te razhodke, z odločbo 
ministra za finance, preko tega odstotka pa z od
ločbo finančnega odbora narodne skupščine, izdano 
na obrazložen predlog ministra za finance. 

Člen 36. 
Minister za finance se , pooblašča, da kaznuje 

prekrške veljavnih predpisov o poslovanju z devi
zami in valutami kakor tudi vsako drugo opravilo, 
ki bi posredno vplivalo na zmanjševanje dinarske 
.vrednosti, v denarju do Din 300.000-—, v težjih in 
ponovnih primerih pa tudi s tem, da odvzame pra
vico poslovanja z devizami in valutami, če so imele 
kaznovane osebe ali banke to pravico. 

Člen 37. 

Vsi obrati, razen delniških družb, kateri se 
bavijo s trgovino valut in deviz ali samo .valut, 
morajo imeti za to poslovanje dovolitev ministra 
za finance (generalnega inspektorata). 

Minister za finance sme dovoliti tem obratom 
vsako nadaljnje poslovanje ali pa ga ne dovoliti. 

Novi obrati te ,vrste se ne smejo ustanavljati 
brez dovolitve ministra za finance. 

Če dobi obrat dovolitev za bančno poslovanje, 
sme minister za finance vsakemu teh obratov od
vzeti to dovolitev, ako se obrat kaznuje zaradi 
nepravilnega poslovanja. Odločba ministra za 
finance je izvršna. 

Kdor po tej odredbi ne izvrši prijave ali začne 
poslovati brez dovolitve, se kaznuje v denarju do 
Din 100.000-—. To kazen izreče minister za finance. 

Zoper odločbo ministra za finance o denarni 
kazni je dopustna pritožba na državni svet. S pri
tožbo se ne ustavi izvršitev odločbe ministra za 
finance, če se vloži pritožba na državni svet, se 
mora vknjižiti plačana vsota kazni kot depozit do 
definitivne rešitve. 

Člen 38. 

Minister za finance se pooblašča, da predpiše 
sporazumno z ministrom za trgovino in industrijo 
po členu 94. ustave «uredbo o odplačilnem kupo
vanju in prodajanju obveznic naših državnih poso
jil in srečk Srbskega Rdečega križa» z zakonsko 
veljavo za vso kraljevino. 

Na «odplačilne liste>, ki se sestavljajo ob skle
nitvi tega nakupa (te prodaje), se mora vtisniti za 
vsak papir, ki je predmet tega posla in ki mu je 
nominalna vrednost do vštetih Din 100—, kolek 
za Din 0-50, za vsako obveznico preko Din 100 — 
pa kolek za Din 1"—. 

Z isto uredbo se predpišejo kazni in kazensko 
postopanje za prekršek njenih odredb; vendar pa 
ne sme znašati največja denarna kazen nad Din 
100.000-—. 

Člen 39. 
* Minister za finance se pooblašča: 

a) da sestavi zaključni račun o 41A%nem posojilu 
iz leta 1909. za gradnjo železnic in preorožitev 
vojske brez dokumentov na podstavi ohranjenih 
prvih zapiskov iz 1914. in 1916. leta in knjige 
bilanc iz leta 1914.; 

b) da zaključi knjige za 1914. in 1915. leto brez 
dokumentov na podstavi izpiskov kreditnih bank 

' in ohranjenih prvih zapiskov iz 1914. in 1915. 
leta in knjige bilanc iz leta 1914.; 

c) da ne uporablja zakona o uničevanju državnih 
vrednostnih papirjev na vse obveznice in kupo
ne, izplačane pred evakuacijo države leta 1915., 
kolikor so bili uničeni med vojno; 

Č) da razknjiži — zaradi izvršitve obračuna in 
likvidacije učinjenih izplačil in onih, ki se mo
rajo učiniti po službi državnih posojil v vseh 
proračunskih letih, počenši z letom 1914., po 
kreditih, odobrenih za plačevanje državnih 
dolgov, vpoštevaje tudi kredite za nadavek 
(ažijo)—naknadno po dotičnih partijah in po
zicijah ,v dotičnih proračunskih letih, kolikor 
se to ni storilo ob pravem času, in da odobri 
dotične vsote tekočim računom generalne direk-
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cije državnih dolgov, generalne direkcije držav
nega računovodstva in uprave državnih mono
polov, kolikor jih pripada na vsako teh naprav. 

Člen 40. 
Minister za finance se pooblašča, da razknjiži 

vsa izplačila, ki so bila po členu 7. zakona o iz
rednih kreditih za leto 1914. z dne 29. julija 1914. 
začasno izvršena iz neporabljenega ostanka 41/2%-
nega posojila izleta 1909. v znesku Din 23,000.000-— 
za izdatke, določene s členoma 1. in 2. omenjenega 
zakona o izrednih kreditih, kot stalne izdatke v 
breme neporabljenega ostanka 4i/o%nega posojila 
iz leta 1909. 

Vsa izplačila del in dobav, ki obremenjajo 
omenjeno posojilo in ki se zaradi vojnih razmer 
nisp izvršila svoje dni, nego po letu 1918. na pod
stavi specialne pooblastitve, dane s členom 29. fi
nančnega zakona za leto 1927./1928. in s prejšnjimi, 
pa se morajo razknjižiti v breme kredita «za iz
plačilo državnih obveznosti iz prejšnjih let», koli
kor bi bil ostanek neporabljenih delov 4y2%nega 
posojila iz leta 1909. izčrpan, ker se je uporabil 
prvi odstavek te pooblastitve. 

Člen 41. 
Minister za finance se pooblašča, da sprejme 

zaključne račune finančnih delegacij v Zagrebu, 
Ljubljani, Splitu, Sarajevu in Novem Sadu za dobo 
od meseca oktobra 1918. do dne 31. maja 1921., ki 
služijo za gradivo občemu zaključnemu računu, 
brez formalnosti, predpisanih za sestavo teh ra
čunov. 

Da glavna kontrola pregleda račune finančnih 
delegacij, morajo finančne delegacije svoje račune 
pravilno zložiti in povezati. 

Člen 42. 

Minister za finance se pooblašča, da sme pred
ložiti glavni kontroli v pregled zaključne račune za 
leta 1915. do 1918., sestavljene na podstavi origi
nalnih knjig, toda brez dotičnih originalnih doku
mentov, kolikor so bili uničeni med evakuacijo in 
okupacijo leta 1915. 

Člen 43. 

Minister za finance se pooblašča, da sme iz
delavo zaključnih računov kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev izza dne 1. januarja 1919. z vsemi po
znejšimi proračunskimi periodami po vojni glede 
njih izdelave in predložitve narodni skupščini po
polnoma ločiti od! zaključnih računov kraljevine 
Srbije za ,vse vojne periode od leta 1915. do vštetega 
leta 1918. 

Razhodki in dohodki za meseca november in 
december 1918. pokrajin, osvobojenih in pridru
ženih po zlomu bivše avstro-ogrske monarhije, se 
morajo izkazati v posebnem zaključnem računu. 

Razhodki in dohodki kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev za proračunsko periodo od dne 1. ja
nuarja do dne 31. maja 1919. se morajo izkazati v 
zaključnem računu za leto'l919./1920., in sicer raz
hodki po strokah, dohodki pa po vrstah v občem 
delu zaključnega računa za leto 1919./1920., a spe
cialni del razhodkov in dohodkov kot priloga k 
specialnemu delu zaključnega računa za leto 1919./ 
/1920. 

Stanje ostankov, ki se ugotovi ob zaključku 
knjig za leto 1918. in ki kaže aktiva kraljevine 
Srbije, se mora prenesti v ono proračunsko periodo 
po vojni, za katero bi bile računske knjige ne
zaključene in otvorjene. 

Člen 44. 

Minister za finance se pooblašča: 
a) da sme razknjižiti vse razhodke osebnega in 

materialnega značaja, vknjižene in izkazane v 
računskih knjigah glavnega državnega računo
vodstva v breme tekočih in začasnih računov 
državnih naprav za leto 1915., za katere ni origi
nalnih denarnih dokumentov, v breme državne 
gotovine na podstavi podatkov iz originalnih 
računskih knjig; 

b) da sme razknjižiti one izdatke, vknjižene v bre
me tekočih in začasnih računov v letu 1915., za 
katere obstoje originalni denarni dokumenti o 
izvršenem izplačilu, za katerih razknjižbo pa ni 
podana popolnoma zakonska formalna stran, v 
breme kreditov, določenih s proračunom v do-
učnem letu, na podstavi obstoječih originalnih 
dokumentov; 

c)1 da sme razknjižiti v breme državne gotovine 
dolgove občin po partijalniku <B», deficite po 
partijalniku «V», nerešene predmete iz prejšnjih 
let kakor tudi presežke in manjke glavne držav-
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ne blagajne, za katere se ne ve in o katerih se 
ne more ugotoviti, odkod izvirajo. To ne velja 
za račune iz leta 1915. 
Te razknjižbe se morajo izvršiti na podstavi 

referata generalne direkcije državnega računovod
stva (odseka glavnega knjigovodstva) in odobritve 
ministra za finance; vendar pa se s tem nikakor ne 
razrešujejo odgovornosti in obveznosti pristojni 
državni računodajniki, nakazovalci ali dolžniki. 

Člen 45. 
Minister za finance se pooblašča, da sme od

rediti vkljub členom 63., 64. in 65. zakona o držav
nem računovodstvu na podstavi obrazložene za
hteve pristojnega ministra likvidacijo in razknjižbo 
onih začasnih izdatkov, izvršenih na podstavi čle
na 131. zakona o državnem računovodstvu ,v vseh 
letih od leta 1915. do vštetega leta 1925./1926., za 
katere odgovorni računodajniki več ne žive in 
katerih ni bilo mogoče izterjati, kakor tudi v onih 
primerih, kjer se ne morejo pribaviti stalni do
kumenti za razknjižbo. 

Likvidacija in razknjižba takih izdatkov se 
mora izvršiji na podstavi obstoječih dokumentov, 
in sicer: priznanic (začasnih), bančnih pisem, po
trdil o prejemkih ali izdatkih, kakor tudi na pod
stavi uradnih potrdil — recepisov — dotičnih 
poštnih in telegrafskih uradov, s katerimi se usta
navlja, da se je izvršil izdatek iz državne blagajne. 

Člen 46. 
Vsi oni denarni predmeti — dokumenti —, po 

katerih so bila v proračunskih letih 1919./1920. in 
1920./1921. izvršena izplačila pri finančnih delega
cijah in drugih državnih napravah, ki so poslovale 
v inozemstvu, pa jim je krajevna kontrola pri mi
nistrstvu za finance ob likvidaciji odrekla osnova
nost ter postavila pripombe, se vodijo v evidenci in 
vknjižujejo po posebnem računu pri generalni di
rekciji državnega računovodstva z nazivom: «Ne
rešeni predmeti po pripombah krajevne kontrole» 
(«Neraspravljeni predmeti po primedbama mesne 
kontrole»). 

Te predmete likvidira generalna direkcija 
državnega računovodstva; za ona izplačila, ki so 
jih izvršili poedini računodajniki brez zakonske 
podstave, pa se zahteva povračilo po glavni kon
troli. 

Člen 47. 
Vsa izplačila za prejemke državnih uradnikov 

in uslužbencev kakor tudi upokojencev, ki so bila 
izvršena po obveščevalni pisarni Srbskega Rdečega 
križa v Ženevi v času od leta 1916. do vštetega leta 
1918., bodisi njim, bodisi njih rodbinam, ki pa se 
vodijo še dandanes pri blagajni obveščevalne pi
sarne Srbskega Rdečega križa kot začasna, se pri
znavajo za stalna ter se morajo kot taka razknjižiti. 

Člen 48. 
Da se pospeši delo pri izdelovanju zaključnih 

računov, se pooblašča minister za finance, da sme 
dovoliti razknjižbo vsot, za katere je državna bla
gajna oškodovana po vlomu, tatvini in utaji, če se 
sodno ugotovi, da jih je nemogoče izterjati od od
govornih storilcev; vendar pa se storilci nikakor 
ne razrešujejo obveznosti proti državi, če se pozneje 
ugotovi, da je te vsote mogoče izterjati od njih. 

Člen 49. 

Minister za finance se pooblašča, da sme vkljub 
členu 64. zakona o državnem računovodstvu likvi
dirati na podstavi pisem Narodne banke kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev tudi brez priloženih 
priznanic prejemnikov vsa izplačila, ki jih bo vršila 
ta banka v računskem letu 1928./1929., če so izpol
njeni ostali pogoji člena 64. zakona o državnem 
računovodstvu.' 

Člen 50. 
Minister za finance se pooblašča, da postavi raz

liko v tečaju ob ažiranju državnih aktiv in pasiv v 
inozemeki vrednosti pri zaključku knjig v breme 
obratne glavnice glavne državne blagajne. 

Člen 51. 
Minister za finance se pooblašča, da sme raz

knjižiti razliko med dejanskim tečajem pri anui
tetah, ki jih izplača Državna hipotekama banka, in 
tečajem, določenim po zakonu o likvidaciji mora-
tornega stanja, s pripadajočimi obrestmi vred — s 
katerimi vsotami zadolžuje Državna hipotekama 
banka ministrstvo za finance na, podstavi člena 
117. a zakona o bančni ureditvi — v breme obratne 
glavnice glavne državne blagajne v letih, v katerih 
je bilo izplačilo izvršeno. 

.'.fei.ti 
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Člen 52. 
Obresti, ki jih Državna hipotekama banka ni 

pobrala od posojil na nepremičnine v času, ko je 
veljal moratorij, po členu 6. zakona o likvidaciji 
moratornega> stanja — s katero vsoto zadolžuje 
Državna hipotekama banka ministrstvo za finance 
s pripadajočimi obrestmi vred — se morajo razknji-
žiti v breme obratne glavnice glavne državne bla
gajne v onem letu, v katerem se je ta zadolžitev 
izvršila. 

Člen 53. 
Minister za finance se pooblašča, da sme obre

sti od posojila švicarskih frankov 1,575.000'— pri 
Državni hipotekami banki, dobljenega za to, da so 
se odkupile od švicarskih bank 5% ne obveznice 
bosensko - hercegovskega investicijskega posojila 
zlatih kron 1,500.000-— in 5%nega bosensko-
hercegovskega železniškega posojila zlatih kron 
1,500.000-—, naloženih pri švicarskih bankah leta 
1914., razknjižiti v breme obratne glavnice glavne 
državne blagajne v onem letu, ko so se te zadol
žitve izvršile; minister za finance je pooblaščen, 
ta dolg izplačati Državni hipotekami banki in ta 
izdatek razknjižiti na isti način. 

Člen 54. 
Minister za finance se pooblašča, da sme iz

kazati vse vsote bonov na 20 %, pridržanih ob mar
kiranju kron državnega denarja, ki se hrani v 
državnih blagajnah kot sestavni del gotovine, kot 
razknjižbo (odpis) po tem с1ецц v breme obratne 
glavnice glavne državne blagajne. 

Člen 55. 
Razknjižbe,. odobrene po pooblastitvah finanč

nih zakonov, se morajo izkazati v zaključnem ra
čunu onega leta, v katerem se je s temi izplačili 
razbremenila dotična blagajna, s pozivom na člen 
finančnega zakona, s katerim je bila razknjižba 
odobrena. 

Člen 56. 
Minister za finance se pooblašča, da predpiše 

s pravilnikom roke in način pobiranja za vsa po
sojila po odločbah ministrskega sveta in za brez
obrestna posojila, ki jih je dala država osebam, 
samoupravnim telesom, krajevnim odborom, jav
nim prodajalnicam in drugim pravnim osebam na 
podstavi člena 56. finančnega zakona za leto 1920./ 
/1921. in katerih povračilo je bilo urejeno s čle
nom 248. finančnega zakona za leto 1924./1925., 
kakor tudi za ostala posojila po pooblastitvah fi
nančnih zakonov in odločbah ministra za finance. 

Člen 57. 
Za dolžni davek sprejemajo državne blagajne 

od dne 1. aprila 1927. namesto gotovine priznanice, 
ki so bile izdane za pridržanih 20 % kronskih ban
kovcev ob njih žigosanju in ki se glase na vsote 
manjše od K 2000-—. Te priznanice za plačevanje 
dolžnega davka se sprejemajo samo od onih oseb 
in njih naslednikov, katerim so jih izdali pristojni 
organi, ki so vršili žigosanje in odtegljaje. 

Minister za finance predpiše natančnejša navo
dila za izvrševanje te zakonske odredbe. 

Člen 58. 
Blagajni pri upravi državnih posestev Belja in 

Topolovca pri Sisku postopata glede upravljanja 
dohodkov in uporabljanja odobrenih kreditov kot 
specialni finančni blagajni, skladno s predpisi o 
specialnih računovodstvih in blagajnah zakona o 
ureditvi glavnega državnega računovodstva in osta
lih finančnih uprav. 

Člen 59. 
Minister za finance se pooblašča, da da ministr

stvu za poljedelstvo in vode v obliki brezobrest
nega posojila na razpolago vsoto Din 30,000.000'— 
kot kredit za obnovo vinogradništva v Dalmaciji, 
Hercegovini, Crni gori in Južni Srbiji. 

Za kritje tega izplačila služi dohodek od teko
čih obresti na terjatev po državnem zunanjem zla
tem posojilu iz leta 1922. 

Kako naj se uporabi ta kredit, predpiše mini
ster za poljedelstvo in vode s pravilnikom. 

Člen 60. 
Minister za finance sme dati državnemu pod

tajniku, pomočniku ministra za finance, general 
nemu direktorju, pomočniku generalnega direktorja 
kakor tudi načelnikom oddelkov pri generalni di
rekciji državnega računovodstva obče pooblastilo, 
odločati glede vseh vrst razhodkov, za katere ob
stoje odobreni krediti, o njih angažiranju ter iz

dajati naloge za izplačilo po členih 64. in 131. za
kona o državnem računovodstvu. 

Člen 61. 
Minister za finance se pooblašča, da da ministru 

za vojsko in mornarnico na razpolago obratno glav
nico Din 15,000.000-— za plačevanje dela in na
bavo sirovin za izdelovanje črnih smodnikov, raz
strelila «kamniktita» in strelnih vrvic v tvornici za 
smodnik v Kamniku kakor tudi za izdelovanje lov
skega malodimnega smodnika v tvornici za smod
nik ,v Obilicevu. 

Člen 62. 
Minister za finance se pooblašča, da sme izdatke 

za osebne in materialne potrebe za čas od dne 1. de
cembra 1918. do dne 31. marca 1926. — za katere 
ni bilo svoje dni dovolj otvorjenega kredita ali ni 
bilo dovolj preliminiranega kredita ali-je bil po 
členu 75. zakona o državnem računovodstvu kredit 
zatvorjen ali je bilo odrejeno izplačilo po členu 131. 
istega zakona s pridržkom, da se otvori kredit po
zneje, in ki se vodijo še sedaj pri državnih blagaj
nah kot začasni izdatki — priznati za stalne iz
datke, jih razknjižiti ter jih izkazati posebe v za
ključnem računu za leto 1928./1929., če ugotove 
njih pravilnost organi glavne kontrole. 

Kako je vknjiževati te izdatke, predpiše mini
ster za finance. 

Izdatki, ki jih navaja ta člen, se morajo izkazati 
v zaključnih računih za navedeni čas v podrobnih 
seznamkih. 

Člen 63. 
Minister za finance se pooblašča, da sme raz

knjižiti na predlog ministra za šume in rudnike 
vse izvršene prekoračitve kreditov, odobrenih za 
produktivne materialne razhodke državnih rudar
skih podjetij od leta 1918. do vštetega leta 1926'./ 
/1927., kolikor bi se mogle te prekoračitve pokriti 
s presežki dohodkov in prihrankov, doseženimi v 
ostalih poglavjih in partijah proračuna za dotično 
proračunsko leto, če ugotovi glavna kontrola pra
vilnost izvršenih razhodkov. 

Člen 64. 
Minister za finance se pooblašča, da uporabi one 

obveznice državnih posojil, ki pripadajo državi od 
zapadlih kavcij, za dopolnitev amortizacije ustrez
nih državnih dolgov preko zneskov, določenih z 
amortizacijskimi načrti. 

Glede vseh obveznic, prejetih v prejšnjih letih 
od zapadlih kavcij, se uporabljajo, kolikor niso 
likvidirane, predpisi tega člena. 

Člen 65. 
Minister za finance se pooblašča, da odkupuje 

po členu 3. pogodbe, sklenjene dne 1. aprila 1927. 
s firmama Blair and Co.*and The Chase Securities 
Corporation o emisiji drugega dela obveznic — 
serije «B> — državnega zunanjega posojila v zlatu 
iz leta 1922., obveznice tega posojila z žrebanjem 
al pari z naraslimi obrestmi ,vred za amortizacijski 
fond, kolikor bi bil tečaj teh obveznic višji od no
minale. 

Člen 66. 
Minister za finance se pooblašča, da sme raz

knjižiti in izkazati kot razhodek izplačila, začasno 
izvršena po odločbi ministrskega sveta Pov. br. 2637 
z dne 25. marca 1926., ki je bila uzakonjena v čle
nu 244. finančnega zakona za leto 1927./1928., ka
kor tudi izplačila, začasno izvršena po zakonu o 
izrednem kreditu Din 800,000.000— z dne 24. no
vembra 1922., po tem členu finančnega zakona. 

Člen 67. 

Minister za finance se pooblašča, da da gene
ralni direkciji davkov na razpolago vsoto Din 
300.000-— kot obratno glavnico za izdelavo bio-
skopskih in drugih vstopnic po tar. post. 99. a 
taksne tarife zakona o taksah. 

Člen 68. 
Minister za finance se pooblašča, da sme izpla 

čevati v breme rezervnih kreditov do konca tega 
proračunskega leta najemnine za. zgradbe za one 
državne urade, glede katerih so krediti za najem
nine preliminirani do dne 1. novembra 1928., ker 
se ti uradi ne morejo vseliti v novo zgradbo mini
strstva za poljedelstvo in vode, kakor je bilo rečeno 
z odločbo ministrskega sveta z dne 18. oktobra 
1927., št. 6916. 

Člen 69. 
Ko stopi ta zakon v veljavo, se prevede uprava 

za vojno škodo pri ministrstvu pravde v pristojnost 

ministrstva za finance, v sestavo generalne direk
cije državnih dolgov kot oddelek te direkcije. Prav 
tako preidejo vse pravice in dolžnosti, določene za 
ministra pravde z zakonom o izplačevanju vojne 
škode z dne 29. novembra 1922., na ministra za 
finance skupaj s krediti, odobrenimi v proračunu 
razhodkov uprave za vojno škodo. — Ta prevedba 
se mora izvršiti najkesneje do dne 1. maja 1928. 

V drugem odstavku člena 21. zakona o izplače
vanju vojne škode z dne 29. novembra 1922. se 
nadomeščajo besede: «uprava za vojno škodo» z 
besedami: «generalna direkcija državnih dolgov>. 

Člen 70. 
Samoupravnim telesom in drugim osebam, ki 

so že izvršile naročila na račun prisojene vojne 
škode, ni treba, da bi vrnile v gotovini 50 % svoje 
oškodbe, ampak razsodba se jim mora obračuniti v 
celoti. 

Oni pa, ki so izvršili naročila tudi preko pri
sojene vsote (preko 100 % ) , morajo vrniti presežek 
preko oškodbe v gotovini. 

Tečaj in obračun se določata po naslednjem 
odstavku. 

V členu 12. zakona o izplačevanju vojne škode 
z dne 29. novembra 1922. se ukinja poslednji sta
vek šestega odstavka, ki se glasi: 

«Uprava za vojno škodo sme glede na potrebe 
podjetja in narodno gospodarstvo ta rok podalj
šati»; med osmi in dosedanji deveti odstavek pa se 
vstavljata nastopna nova stavka: 

«Minister za finance sme glede na potrebe pod
jetja in narodnega gospodarstva podaljševati roke, 
določene v tem členu, ter določati plačilne obroke. 

Glede vseh oseb, ki so izvršile nabave, preden 
se je sklenil zakon o izplačevanju .vojne škode z 
dne 29. novembra 1922., se pooblašča minister za 
finance, da zbere vse primere, za katere gre, in da 
izda sporazumno s finančnim odborom narodne 
skupščine odločbo o določanju tečaja in obračuna 
glede na čas nabave in čase izplačila.> 

i 

Člen 71. 
Minister za finance se pooblašča, da sme od

stopiti' brezplačno v last šumadijski oblasti od 
državnega zemljišča v selu Groznici pri Kragu-
jevcu površino 4819-70 m s za izdelavo nove variante 
na okrožni cesti: Kragujevac-Grošnica-Gledić-Cuko-
jevac na kraju, zvanem «Cava». 

Člen 72. 
Minister za finance se pooblašča, da sme izločiti 

od državnega posestva Belja do 8000 oralov zemlje 
za naseljevanje optantov in beguncev iz Madžarske 
kakor tudi za druge siromašne agrarne interesente. 

Minister za finance izdela z odobritvijo mini
strskega sveta pravilnik o delitvi izločenih po
vršin. 

2.) O d r e d b e z a d r ž a v n e m o n o p o l e . 

Člen 73. 
Veljavnost odredb členov 59., 63., 65., 68., 70., 

71., 74., 75. in 76. finančnega zakona za proračun
sko leto 1926./1927. se podaljšuje tudi za proračun
sko leto 1928./1929. 

Člen 74. 

Samostalna monopolna uprava postavi privatne 
tvornice za vžigalice, za cigaretni papir in rafine
rije petroleja, zatečene po ujedinjenju, pod svojo 
kontrolo ter pobira monopolno takso na njih pro
izvode skladno z zakonom. 

Kontrola je tehnična in administrativna. 
Izdatki osebnega značaja za organe ene in druge 

vrste kontrole obremenjajo proračun samostalne 
monopolne uprave. 

Ce bi bilo treba, ima samostalna monopolna 
uprava pravico, odkupiti te tvornice skladno z za
konom o ustanovitvi novih državnih monopolov 
kakor tudi odkupiti njih proizvode. 

Ce se tvornica ali rafinerija ne ravna po pred
pisih kontrole ali če izvrše njeni upravni organi 
kaznivo dejanje, ki je označeno z zakonom o usta
novitvi novih državnih monopolov za monopolni 
pregrešek, sme odrediti samostalna monopolna 
uprava, da se delo v takem podjetju začasno ali 
stalno ustavi. 

Odločbe upravnega odbora samostalne uprave 
postanejo izvršne, ko jih odobri minister za finance. 

Člen 75. 
Vkljub predpisu člena 57. zakona o državnem 

računovodstvu in člena 6. a uredbe o samostalni 
monopolni upravi smejo biti nakazovalci druge 
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stopnje pri upravi državnih monopolov, razen 
upravnika državnih monopolov, po specialni po
oblastitvi upravnika državnih monopolov pomočnik 
upravnika državnih monopolov in vsi načelniki 
oddelkov. Ti imajo te-le pravice in dolžnosti: 

a) Pomočnik upravnika državnih monopolov 
vrši vse nabave, nakupe, prodaje in razknjižbe 
vobče, katerih vrednost ni večja nego Din 5000-—. 

h) Načelnik računovodstvenega oddelka 
1.) izvršuje v računskem pogledu vse odločbe 

upravnega odbora samostalne monopolne uprave 
in rešitve upravnika državnih monopolov in nje
govega pomočnika, izdane po uredbi in po mono
polnih zakonih; 

2.) podpisuje obče in specialne naloge za anga
žiranje kreditov monopolnim napravam in uradom 
iz proračunskih kreditov in po finančnem zakonu 
na podstavi izdanih odločb upravnega odbora 
samostalne monopolne uprave ali rešitev uprav
nika državnih monopolov in njegovega pomočnika; 

3.) podpisuje vse naloge in dokumente, po ka
terih se vrše izplačila, ter vlaga denar ,v blagajno 
na podstavi pristojno izdanih rešitev; 

4.) podpisuje vse naloge za vknjiževanje, ki so 
v zvezi s predhodnimi točkami. 

c) Načelnik ekonomskega oddelka 
podpisuje naloge za izdajanje pisarniškega, potroš-
nega, ekonomskega in ostalega materiala iz eko-
nomata uprave državnih monopolov. 

č) Načelnik oddelka za kulturo in fermentacijo 
tobaka 

podpisuje naloge za transporte nepredelanih toba-
kov in ostalega materiala. 

d) Načelnik prodajnega oddelka 
podpisuje naloge za transporte .vseh monopolizira
nih prodajnih predmetov med poedinimi založišči. 

e) Načelnik industrijskega oddelka 
podpisuje naloge za transport blaga, tobaka in 
ekonomskih predmetov. 

Pravice in dolžnosti, predpisane za upravni-
kovega pomočnika in načelnike oddelkov, preidejo, 
kadar so odsotni, na njih namestnike, odrejene z 
rešitvijo upravnika državnih monopolov. 

Člen 76. 
Člen 20. zakona o monopolu tobaka se izpre-

minja ter se glasi: 
«Za prejeta posojila morajo izdajati pridelovalci 

obveznice, ki jih predpiše uprava državnih mono
polov. Taka obveznica je polnoveljaven dokaz za 
terjatev uprave državnih monopolov in pridelo
valec ne more, če nastane spor, izpodbijati ne 
oblike ne vsebine te listine. 

Od prejetih posojil ne plačujejo pridelovalci 
obresti; prav tako se ne plačujejo za izdane ob
veznice nikakršne takse ali pristojbine.» 

Člen 77. 
Upravnemu odboru samostalne monopolne 

uprave se dovoljuje, da sme vkljub členu 71. za
kona o državnem računovodstvu sklepati o izvrše
vanju .virementov med pozicijami iste partije; ven
dar pa mora to priobčevati generalni direkciji 
državnega računovodstva in glavni kontroli. 

Ti virementì se smejo vršiti do konca računskega 
leta 1928./1929. 

Člen 78. 
Upravi državnih monopolov se dovoljuje, da 

sme izkazati v svojih zaključnih računih večje raz-
hodke v breme presežkov, doseženih pri dohodkih, 
in sicer: 

1.) v proračunskem letu 1919./1920. po poglav
jih CCII. in CCIV.; 

2.) v proračunskem letu 1920./1921. po poglavju 
CCV.; v proračunskem letu 1921. po poglavjih 
CCIII. in CCV.; 

3.) v proračunskem letu 1922. po poglavjih 
CCII., CCIII. in CCVIL; 

4.) v proračunskem letu 1925./1926. po par
tiji 781. 

Člen 79. 
Upravi državnih monopolov se dovoljuje, da 

sme izkazati v svojih zaključnih računih, in sicer: 
1.) v zaključnem računu za proračunsko leto 

1919./1920.: 
a) večje izdatke, učinjene po proračunu za leto 

1914. v poglavjih LXIII. do LXXVL, v breme 
prihrankov, doseženih v istih poglavjih; 

b) večje izdatke po proračunu za leto 1919./1920., 
učinjene v poglavju CCIII., v breme prihran
kov, doseženih v istem poglavju; 

2.) v zaključnem računu za proračunsko leto 
1920./1921.: 
a) večje izdatke, učinjene v poglavju CCXVIIL, 

v breme prihrankov, doseženih v poglavjih 
CCXVIIL, CCXXXII., CCXLIII. in CCLVII.; 

b) ,večje izdatke,' učinjene v poglavju CCXIX., 
v breme prihrankov, doseženih v poglavjih 
CCXIX., CCXXXIIL, CCXLIII. a in CCLVII. a; 
3.). v zaključnem računu za proračunsko leto 

1922.: 
a) večje izdatke, učinjene v poglavju CCXIX., 

v breme prihrankov, doseženih v poglavjih 
CCXIX., CCXXXIIL, CCXLIII. a in CCLVII.»; 

b) večje izdatke, učinjene v poglavjih CCXVIIL, 
CCXLIII. in CCLVII., v breme presežkov, do
seženih po partijah 99./1., 221. in 279. 

Člen 80. 
Na umetne vžigalnike, bodisi na kremen, bodisi 

na bencin, kakor tudi na kresila in kamenčke, ki 
služijo za prižiganje vžigalnikov, se pobira ob 
uvozu iz inozemstva monopolna taksa. 

Velikost monopolne takse določa minister za 
finance na predlog upravnega odbora samostalne 
monopolne uprave; določena pa sme biti do na
stopnih maksimalnih zneskov: 
a) na vžigalnike iz navadne kovine do Din 50-— 

od vsakega; 
b) na vžigalnike iz srebra do Din 100-— od vsa

kega; 
c) na vžigalnike iz zlata do Din 200— od vsakega; 
č) na kamenčke in kresila do Din 0-50 od vsakega. 

Kako se pobira taksa ob uvozu in punciranju, 
o tem predpise minister za finance pravilnik na 
predlog upravnega odbora samostalne monopolne 
uprave. 

Izdelovati se smejo umetni vžigalniki kakor 
tudi kamenčki in kresila v mejah kraljevine samo 
z dovolitvijo in pod nadzorstvom uprave državnih 
monopolov. 

Na preprosta ognjila in na kremen se mono
polna taksa ne plačuje. 

Ko stopi ta odredba v veljavo, se ukine odredba 
točke 13.) člena 6. zakona o državni trošarini, 
taksah in pristojbinah glede pobiranja trošarinske 
takse na kresila. 

Člen 81. 
Vse vrste soli, ki služijo za človeško hrano in 

živalsko krmo, prodajajo na drobno pooblaščeni 
mali prodajalci, in sicer po ceni, po kateri kupu
jejo sol v državnih založiščih ali od zakupnikov 
velike prodaje soli. 

Zmleta kamena in morska sol se prodaja tudi 
po višji ceni. Njeno prodajno ceno določi minister 
za finance na predlog upravnega odbora samostalne 
monopolne uprave. 

Vsakdo, ki želi prodajati sol v mali prodaji, 
dobi to pravico, če se obrne za dovolitev male pro
daje pismeno na organa, ki ga je odredila uprava 
državnih monopolov. 

Pooblaščeni mali prodajalci imajo pravico do 
odstotka za nadrobno prodajanje soli. Ta odstotek 
določa upravni odbor samostalne monopolne upra
ve, odobruje pa ga minister za finance. 

Pooblaščeni mali prodajalci morajo imeti .vedno 
v svoji prodajalni« soli za petnajst dni ter morajo 
izobesiti na vidnem mestu cenovnik soli. 

Pooblaščeni mali prodajalci se kaznujejo z de
narno kaznijo od Din 1501— do Din 900-—: 
a) če prodajajo sol draže od določene cene; 
b) če nimajo zadosti soli v prodajalnici brez svoje 

krivde;*. 
c) če nimajo na vidnem mestu izobešenega cenov-

nika soli; 
č) če močijo sol ali ji dodajajo druge primesi; 
d) če izpremehe obliko in način vklada; in 
e) če nabavljajo sol iz drugega zakupnega okoliša, 

ne pa od zakupnika v svojem okolišu ali od 
monopolnega založišča. 
Poleg zgoraj navedene kazni se pooblaščenim 

malim prodajalcem v primeru točk a), č), d) in e) 
tudi odvzame vsa sol brez odškodnine ter se proda 
v korist monopolne blagajne. Tako je tudi posto
pati z osebami, ki prodajajo sol brez dovolitve. 

V ponovljenem primeru se malemu prodajalcu 
prepove prodajanje soli za izvesten čas, ki ne sme 
biti krajši nego leto dni. 

Glede pristojnosti za preiskovanje in kaznova
nje velja člen 67. finančnega zakona za leto 1927./ 
/1928. 

* Original: «u slučaju nemanja dovoljno soli u 
prodavnici bez svoje krivice». Prip. ur. 

Ta kazniva dejanja se preiskujejo in presojajo 
po pristojnosti, predpisani v členu 67. finančnega 
zakona za leto 1927./1928. 

Ta zakonska odredba stopi v veljavo dne 1. ju
lija 1928. z dostavkom, da so prodajalci soli dolžni, 
razprodati vse količine nabavljene soli, preden 
stopi v veljavo ta zakonski predpis, najkesneje do 
dne 1. julija 1928. One količine soli, ki jih do tega 
roka ne prodado, smejo prodajati samo po določeni 
monopolni ceni. 

Člen 82. 
Tretji odstavek člena 22. zakona o državni tro

šarini, taksah in pristojbinah, ki je bil izpreme-
njen s členom 226. finančnega zakona za leto 1926./ 
/1927., se izpreminja ter se glasi: 

«Povračilo se izvrši v gotovini po najbližjih 
finančnih napravah, ki prodajajo kolke in taksne 
vrednotnice.» 

Člen 83. 
V vseh središčih, kjer se prideluje tobak, se 

ustanavlja za to, da se izboljša kakovost tobaka, 
strokovna monopolna kontrola tobačne kulture. 
Pravice in dolžnosti teh organov predpiše uprava 
državnih monopolov s posebnim pravilnikom, ki 
stopi v veljavo, ko ga odobri 'minister za finance. 
Finančni efekt te kontrole v proračunskem letu 
1928./1929. ne sme biti večji od Din 3,000.000;—, 
obremenja pa kredit po partiji stroškov za fabrika-
cijo tobačnih izdelkov, za carine, vzdrževanje in 
popravila strojev in zgradb, nadalje fabrikacijske 
in druge stroške proračuna za leto 1928./1929. po 
členu 73. tega zakona (člen 59. finančnega zakona 
za leto 1926./1927.). 

Člen 84. 
Minister za finance se pooblašča, da sme dovoliti 

upravi državnih monopolov za spodaj navedeno 
svrho najem posojila v znesku Din löO^O.OOO-— 
ali ekvivalentni vrednosti v inozemski valuti z naj
manj desetletnim rokom, vendar pa s pridržkom, 
da sklepa predhodno o tem ministrski svet 

Posojilo naj služi za investicijske potrebe uprave 
državnih monopolov, kakor: za kupovanje zemljišč 
in izgradnjo poslopij, za napravljanje in preurejanje 
tvornic, solin, markarnic, skladišč, založile, stano
vanj in drugih gradbenih objektov za spravljanje 
monopolnih predmetov in sirovin kakor tudi za na
bavljanje strojev in ostalih potrebščin za instala
cije; vendar pa mora ločni program gorenjih del 
glede kraja, vrste in obsega investicije na predlog 
uprave državnih monopolov predhodno odobriti 
minister za finance. 

Pogojene anuitete za izplačevanje tega posojila 
se postavljajo ves čas, dokler traja plačilna obvez
nost uprave državnih monopolov, v njen proračun 
razhodkov ter se morajo plačevati iz njenih kosma
tih dohodkov. 

Iz tega posojila se izplačujejo tudi vsi drugi 
stroški, ki so v neposrednji zvezi z gorenjimi in
vesticijskimi opravili. 

Člen 85. 
Dovoljuje se, ustanoviti fond uprave državnih 

monopolov za zavarovanje zoper požarne škode, ki 
je bil odrejen z odločbo ministra za finance št. 4072 
z dne 17. avgusta 1921., z dostavkom, da se morajo 
dotirati temu fondu tudi v bodoče zneski neporab-: 
ljenih proračunskih kreditov, določenih za zavaro
vanje blaga in zgradb zoper požar, in iz njega 
pokrivati škode, provzročene s požarom. Sredstva 
tega fonda so obrestonosno naložena pri Državni 
hipotekami banki, ki jih tudi upravlja. 

' Člen 86. 
Prekinja se vsako nadaljnje kazensko postopa

nje glede vseh prekrškov zakona o monopolu to
baka in zakona o monopolu soli kakor tudi vseh 
onih prekrškov zakona o novih državnih mono
polih, ki so se učinili s tihotapstvom vžigalic do 
dne 1. marca 1928. 

Člen 87. 
Razdelitev tobačnih tvornic na tobačne tvor

nice I. in II. vrste se ukinja. 
Direktorji tobačnih tvornic, ki so bili na dan 

razvrstitve na položajih direktorjev tobačnih tvor
nic II. vrste in so še dandanes na teh položajih, 
se prevajajo v 5. skupino I. kategorije. 

Člen 88. 
Upravi državnih monopolov se dovoljuje, da 

sme izkazati ,v svojem zaključnem računu za leto 
1928./1929. tudi večje izdatke za potrošek tobaka, 
delovne moči pri tobačnih Ivornicah in za potrošek 
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soli, če ne bi krediti, odobreni s proračunom za 
leto 1928./1929., zadoščali glede na dejanske stroške 
za fabricirani tobak, delovno moč in nabavljeno sol. 

Ti izdatki se morajo izkazati posebe kot izdatki 
po tej pooblastitvi. 

Člen 89. 
Minister za finance se pooblašča, da izvrši spo

razumno z ministrskim svetom likvidacijo «Fabrike 
hartije Milan Vapa, a. d.,» s poravnavo tako, da od
stopi uprava državnih monopolov Milanu Vapi, 
indusrrijcu v Beogradu, vse svoje pravice, ki jih 
ima pri tej družbi, in da izplača Milan Vapa za 
polovico delnic — 2000 v vrednosti 20 milijonov 
dinarjev — ki niso izdane, toda so vplačane, in 
ki mu jih odstopi uprava monopolov kot njih na
sprotno vrednost, upravi državnih monopolov kot 
kupoprodajno ceno 10 milijonov dinarjev s 6%nimi 
letnimi obrestmi za 10 let v enakih letnih obrokih. 
Vse dolgove te delniške družbe, tako one, ki so 
zavarovani z zastavo, kakor tudi osebne, kolikor 
jih je, mora prevzeti Milan Vapa. Prejemke uprave 
državnih monopolov in redno izplačevanje po tej 
pooblastitvi mora zavarovati Milan Vapa z zastavo. 

3.) O d r e d b e o d a v k i h , t a k s a h , t r o š a 
r i n i i n f i n a n č n i k o n t r o l i . 

Člen 90. 
Odredbe o neposrednjih in posrednjih davkih in 

taksah, ki so obsežene v naslednjih členih finanč
nega zakona za leto 1926./1927., veljajo tudi za pro
računsko leto 1928./1929., odnosno za davčno leto 
1928.: ,v členih 155., 156., 157., 158., 159., razen 
drugega odstavka, 160., 161., 162., 163., 164., 165., 
166., 171., 172., 173., 174., 175. z izpremembami, 
učinjenimi v tem zakonu, 178., 179., 181., 182., 183., 
184., 185., 186., kolikor ne nasprotuje odredbam tega 
zakona, 187., 188., razen poslednjega odstavka, 189., 
190.. 191., 192., 193., kolikor ne nasprotuje odred
bam tega zakona, 194., 195., 196., 197., 198., 199., 
200., 201., 202., 203., 204., 205., 206., kolikor ne na
sprotuje odredbam tega zakona, 207., 208., 209., 
210., 211., 212., 213., razen treh predposlednjih 
odstavkov, 216., 217., 218., 219., 220., 224., 225. 

V členu 213. finančnega zakona za leto 1926./ 
/1927. naj se postavi v petem odstavku namesto 
zneska: «2500-—j> znesek: «10.000-—», namesto 
zneska «7.500-—> znesek: «20.000-—> in namesto 
zneska: t25.000-—» znesek: «50.000-—?•. 

Člen 91. 
Odredbe tega in prejšnjih finančnih zakonov, 

kolikor še veljajo in se tičejo neposrednjih davkov 
in pribitko.v, veljajo samo do dne 1. januarja 1929., 
ko jih nadomeste v celoti odredbe zakona o ne
posrednjih davkih z dne 8. februarja 1928. 

Člen 92. 
Vkljub členoma 186. in 206. finančnega zakona 

za leto 1926./1927. so oproščeni dohodnine za davč
no leto 1928. oni davčni zavezanci, katerih dohodek 
ne preseza Din 12.000'—. 

Pribitek na dohodnino za davčno leto 1928. se 
ukinja. 

Minister za finance naj.dovoli, da se jemljejo v 
reklamacijsko postopanje tudi one pritožbe, ki niso 
«pravočasno vložene zoper odmero dohodnine za 
leta 1925. do 1927. v oblastih, kjer je bila odmera 
dohodnine za leto 1925. podaljšana za prihodnja 
leta, če spozna, da se je izvršila odmera nepravilno 
ali neenakomerno. Take pritožbe se jemljejo v 
postopanje, kolikor se predlože pristojni finančni 
upravi (finančnemu ravnateljstvu) do konca me
seca junija 1928. Te pritožbe so proste taks, pred
pisanih v taksnem zakonu. 

Minister za finance sme izjemoma dovoliti, da 
se vzamejo naknadno ali ponovno v reklamacijsko 
postopanje tudi take posamezne pritožbe, ki se 
vlože do konca meseca junija 1.1. in glede katerih se 
ugotovi, da je davek na skupni dohodek ali davek 
na imovino, ki še ni bil pobran in se nanaša na 
davčna leta 1919. do 1924., odmerjen na objekte, ki 
niso obstajali, ali kjer se dokaže velika nesoraz
mernost proti faktičnemu dohodku ali faktični 
vrednosti imovine v dotičnih letih. 

Člen 93. 

Člen 11. zakona o davku na poslovni promet 
z dne 31. januarja 1922. stopa z dnem 1. januarja 
1928. iznova v veljavo. 

Člen 94. 

Vkljub členu 35. zakona o neposrednjem davku 
za Srbijo in Črno goro niso zavezane plačevanju 

davka na rente one vsote, ki so se izplačale, kakor 
tudi ne one, ki se bodo izplačevale čiflik saibijam 
v južnih krajinah kraljevine kot predjem na račun 
začasne rente po členu 5. predhodnih odredb za 
pripravo agrarne reforme. 

Člen 95. 
Pravica vakufov v Bosni in Hercegovini, pobi

rati desetino ali desetinsko povprečnino kakor tudi 
prenosne pristojbine od vakuf-mukatal zemljišč in 
zemljišč po desetinski povprečnim, se odkupuje 
enkrat za vselej z Din 1,400.000-—, ki se izplačajo 
vakufsko-mearivskemu zboru v Sarajevu kot naj
višjemu vakufskemu telesu v Bosni in Hercegovini, 
ko stopi ta zakon v veljavo, v 12 enakih mesečnih 
obrokih iz dohodkov od neposrednjih davkov. 

V tej odkupni vsoti je obsežena tudi terjatev 
vakufov za desetinsko povprečnino od dne 1. janu
arja 1921. do dne, ko stopi ta zakon v veljavo. 

Člen 96. 
Minister za finance se pooblašča, da izplača iz 

vsote pobranega neposrednjega davka zaostalo pod
poro (subvencijo) mestom in občinam po obvez
nosti iz člena 28. zakona o proračunskih dvanaj-
stinah za mesece junij, julij, avgust, september, 
oktober, november in december 1921. To izplačilo 
se ne sme izvršiti brez soglasnosti finančnega 
odbora narodne skupščine. 

Člen 97. 
Zadruge državnih uslužbencev, ki so ustanov

ljene z nalogo, da sezidajo in nabavijo državnim 
uslužbencem hiše, kakor tudi člani takih zadrug 
se opraščajo plačevanja takse iz tar. post. 12. taks
ne tarife za nakup zemljišč in zgradb za vsakega 
člana po enkrat. 

Te oprostitve daje minister za finance na proš
njo prizadetih zadružnih članov. 

Člen 98. 

I. Državni davki in državni pribitki, ki se iz 
kakršnihkoli vzrokov niso mogli redno pobrati do 
konca leta 1926., nego so se prenesli ali bi se bili 
morali prenesti v leto 1927. kot dolg iz minulih let, 
se pobirajo po velikosti tega dolga obenem s teko
čim davkom davčnih let 1927., 1928., 1929. in 1930., 
in sicer: 

če je skupni dolg večji nego enoletna davčna 
obveznost, ,v štirih letih; 

če je večji nego tri četrtine enoletne davčne 
obveznosti, v treh letih; 

če je večji nego polovica enoletne davčne obvez
nosti, v dveh letih; 

če je večji nego četrtina enoletne davčne obvez
nosti, v enem letu; 

če pa znaša četrtino ali manj nego četrtino eno
letne davčne obveznosti, ga je izterjati eksekutivno 
s tekočim davkom vred. 

Tako določene letne kvote se pobirajo obro
koma v letnih rokih po obstoječih zakonskih od
redbah, ki veljajo za tekoči davek. 

Obresti za zakesnela .vplačila tako repartiranega 
dolžnega davka se ne pobirajo za čas pred dnem 
1. januarja 1927.; pobirajo pa se med odplačeva
njem na one obroke, ki se пз vplačajo ob roku, in 
za oni čas, za katerega se plača obrok kesneje. 
Obresti za zakesnela .vplačila se pobirajo, če znaša 
dolg četrtino enoletne davčne obveznosti ali manj, 
samo za čas od dne 1. januarja 1927. do dne 
vplačila. 

Za enoletno davčno obveznost se smatra ona 
vsota državnih davkov in državnih pribitkov, ki se 
je predpisala davčnemu zavezancu v davčnem letu 
1926.; toda če v tem letu predpis ni bil docela iz
vršen, se smatra za enoletno davčno obveznost 
vsota predpisa onega prejšnjega leta, v katerem je 
bil docela izvršen. 

Če se pokaže s pozneje izvršenim predpisom, da 
je dolg večji od že določene vsote, se popravi prej 
odmerjena kvota tako, da se razdeli vsa razlika 
dolga enako na vse letne obroke; oni njen del, ki 
mu je rok odplačila minul ali je dospel, pa se po
bere v prvem prihodnjem rednem zakonskem roku. 

Obresti za zakesnela vplačila, že plačane, pre
den stopijo v veljavo te odredbe, se ne povračajo. 

Vkljub gorenjim odredbam se ne smejo izvršiti 
pri blagajnah državnih in samoupravnih teles ni
kakršna izplačila za dobave in podjetniške posle 
na račun države ali samoupravnih teles, dokler ne 
predlože dotične osebe dokazov, da niso ničesar 
dolžne za davke in pribitke ne za prejšnja leta ne 
za dospele roke tekočega davčnega leta. Drugače se 
izvrši izplačilo po odbitku dolžne vsote davkov in 
pribitkov. 

Če je treba po obstoječih predpisih in nared-
bah za to, da se doseže izvestna pravica ali odo
britev oblastva, potrdila o plačanem davku, se 
smatra, da je tej dolžnosti zadoščeno, ako je iz 
potrdila pristojnega davčnega oblastva razvidno, 
da je plačan dospeli del tekočega in po gorenjih 
odredbah odmerjenega dolžnega davka. Če se kdo 
izseli iz države, se zahteva plačilo celokupnega 
dolžnega in dospelega rednega davka. 

II. Točarina na pivo v ĵ3osni in Hercegovini je 
z dnem 1. januarja 1927. ukinjena. 

V istih oblastih se ukinja tudi 7%ni pribitek na 
tobačne nasade. 

III. Prostovoljna darila, ki jih dajo družbe, za
vezane javnemu polaganju računov, «Narodni od
brani» kakor tudi institucijam in društvom s huma
nitarnimi, prosvetnimi in kulturnimi nalogami, se 
smatrajo ob odmeri davkov za davčni leti 1927. 
in 1928. za izdatek, ki ne spada v davčno osnovo, 
če jih dokaže davčni zavezanec pred odmero s pra
vilnimi dokumenti. 

IV. Od dne 1. januarja 1927. so obresti od hra
nilnih vlog na vložne knjižice in tekoče račune, ne 
glede na višino, oproščene davka na donos in vseh 
državnih davkov in pribitkov, ' ki se pobirajo na 
njega osnovi, kakor tudi invalidskega davka in 
komorske doldade. 

V. Poslednji odstavek člena 53. proračunskih 
dvanajstin za mesece april, maj, junij in julij 1925. 
se mora uporabljati \T~vseh primerih, odkar je sto
pil v veljavo, samo v zvezi s prvim odstavkom 
istega člena in razumeti tako, da se smatrajo davč
ne oblike, ki so omenjene v njem, glede zastaranja 
za neposrednje davke. 

VI. One razsodbe upravnih sodišč v davčnih 
stvareh, s katerimi se potrjuje cenitev drugostopnih 
davčnih oblastev, so izvršne in zoper nje ni do
pustna pritožba na državni svet. 

VII. Vkljub veljavnim zakonskim odredbam 
sme postavljati minister za finance reklamacijske 
odbore za dohodnino in tecivarino III. razreda v 
Hrvatski in Vojvodini za enega ali za več srezov. 

VIII. Davčno-reklamacijski odbori, ki so bili 
ustanovljeni s členom 202. finančnega zakona za 
leto 1926./1927., prevzamejo na ozemlju Banata, 
Bačke, Baranje in Medjimurja dosedanjo pristoj
nost okrožnih sodišč za kaznovanje prekrškov 
davčnih zakonov. 

IX. Na davek od skupnega dohodka (dohod
nino) se pričenši z davčnim letom 1927. ne odmerja 
in ne pobira 30 % izrednega državnega pribitka. 

Člen 99. 

Vsa obstoječa domača pomorska brodarska 
podjetja in ladjedelnice se opraščajo od dne, ko 
stopi ta zakon v veljavo, za 12 (dvanajst) let, prav 
tako pa tudi istovrstna podjetja, ki se ustanove v 
bodoče, od dne, ko se po predpisih registrirajo, za 
12 let plačevanja vseh davkov in doklad na po-
morsko-brodarsko poslovanje in na dohodek od 
njega, t. j . davka na obrt (tečevine), dohodnine, 
davka na poslovni promet, davka na vojni dobiček, 
invalidskega davka, komorske doklade in vseh 
ostalih državnih pribitkov, samoupravnih in občin
skih doklad in doklad za trgovske zbornice; taks 
za kupne pogodbe in za pogodbe o prenosu po
morskih parnikov in motornih ladij; taks za po
godbe o pomorskem prevozu ali pomorski službi 
(najemu), ki jih sklepajo z državnimi napravami 
in s samostalno monopolno upravo; taks za potrdilo 
o prejemu vsot, prejetih na podstavi teh pogodb, 
in o prejemu državne subvencije ali podpore; ali 
taks za pogodbe o posojilu, zavarovanem z zastavno 
pravico na ladje, in za prošnjo in prilogejk prošnji, 
s katero se zahteva vpis zastavne pravice na ladje; 
taks za vpis trgovinskih ladij v pomorske registre 
in za prošnjo in priloge k prošnji, s katero se za
hteva ta vpis; taks in pristojbin za odobritev druž
benih pravil in njih izprememb, za emisijo demie, 
za kupone, apporte in dividendo. 

Davki, doklade, pribitki in takse iz prednjega 
odstavka, kar jih še ni izplačanih, ko stopi ta zakon 
v veljavo, se naknadno ne pobirajo. 

Odredbe tega člena veljajo povsem tudi za rečna 
nacionalna brodarstva in ladjedelnice. 

Člen 100. 

Nove zgradbe ,v mejah okoliša beograjske mest
ne občine, ki so bile sezidane z odobritvijo grad
benega odbora kesneje nego dne 1. novembra 1918., 
in vse nove zgradbe, ki se sezidajo v bodoče, so 
ne glede na to, kdaj se zidanje začne, oproščene 
neposrednjega davka na zgradbe kakor tudi vseh 
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državnih pribitkov in občinskih doklad, razen in
validskega davka, in sicer: 
a) pritlične in enonadstropne za dobo 20 let; 
b) dvonadstropne, trinadstropne in večnadstropne 

za dobo 30 let. 
Če dozidajo lastniki zgradb na že stoječe zgrad

be z odobritvijo gradbenega odbora nova nad
stropja, se oprosti dohodek od teh novosezidanih 
nadstropij davka za toliko časa, za kolikor bi ga 
bila po tem členu oproščena nova zgradba s toliko 
nadstropji, ko bi bila sezidana na praznem zem
ljišču. 

V vseli ostalih krajih na ozemlju vse kraljevine 
se opraščajo neposrednjega davka na zgradbe ka
kor tudi vseh državnih pribitkov in občinskih do
klad, razen invalidske doklade, nove zgradbe in 
deli obstoječih zgradb, ki se sezidajo z odobritvijo 
gradbenih oblastev, in sicer: v krajih s preko 
100.000 prebivalci kakor za Beograd, v krajih s 
preko 50.000 prebivalci za 20 let, v krajih s preko 
20.000 prebivalci za 15 let, y ostalih pa za 10 let. 

Pravica do oprostitve se pridobi s posebno proš
njo, ki se mora vložiti v 30 dneh od dne, ko se je 
izdalo privolilo za uporabo, če pa se začne upo
raba prej, od dne dejanske uporabe. 

Od istega dne se računi tudi začetek oprostitve. 
Oprostitev se skrajša za dvakrat toliko časa, za 

kolikor se prošnja pozneje vloži. 
Vse one zgradbe v oblastih, za katere ni po 

prestanku odredb uzakonjene uredbe o podpiranju 
produkcije stanovanj več pravice do davčne opro
stitve od najjtnarine, se oproste naknadno plače
vanja tega davka v gorenjih mejah in ob istih po
gojih, če zaprosijo lastniki teh zgradb za to opro
stitev v 45 dneh od dne, ko stopi ta zakon v ve
ljavo. 

Vse ostale odredbe obstoječih zakonov o opro
stitvi novih zgradb veljajo še nadalje, kolikor niso 
s tem izpremenjene. 

Člen 101. 
Vkljub zakonskim predpisom v poedinih obla

stih kraljevine ne smejo biti na odmerjene vsote 
neposrednjega davka občinske doklade večje nego 
200 %, ostale samoupravne doklade pa ne večje 
nego po 25 % davčne osnove: 

1.) na dejansko ali ocenjeno hišno najemnino; 
2.) na dobiček družb, zavezanih javnemu pola

ganju računov, ki se obdavčuje po bilanci; 
3.) na davek od prodajanja monopolnih pred

metov in taksnih vrednotnic, kjer je ta davek uve
den po veljavnih zakonih; 

4.) na davek onih gostilničarjev in mesarjev od 
njih zaslužka v prometu s pijačami ali z mesom, 
pri katerih je davčna osnova določena po uradoma 
ugotovljenem prometu; 

5.) na davek zakupnikov zemljišč in na davek 
polovičarjev. 

Zvišbo zgoraj omenjenih 200 % in 25 % sme 
odobravati minister za finance. 

S to odredbo se smejo okoriščati oni zavezanci 
samoupravnih doklad za leto 1926., od katerih se 
doklada doslej ni pobrala. 

Mlatilnice vseh vrst, katerih lastniki so po po
klicu izključno poljedelci, ne plačujejo nobene 
samoupravne doklade. Prav tako ne plačujejo tudi 
mlini ob potokih, ki ne meljejo za ujem (merico), 
nobene samoupravne doklade. 

Člen 102. 
Oblastne in sreske doklade preko 100 %, ob

činske pa preko 300 % od vsote letnega neposred
njega davka odobruje minister za finance ali pa 
organ, ki ga odredi ta minister. Vse proračune 
mestnih občin, katerih skupni znesek razhodkov 
preseza vsoto Din 3,000.000-—, odobruje minister 
za finance ne glede na to, kolik je odstotek do
klade. 

Člen 103. 
Člen 257. finančnega zakona za leto 1924./1925. 

velja tako kakor za minulo leto tudi za proračunsko 
leto 1928./1929. 

Člen 104. 
Tarifni postavki 236. taksne tarife v zakonu o 

taksah se dodajajo za besedo: «domin» besede: 
», iger, zvanih ,Mah-Jongg', ,kocka', ,vrtavka',» za 
besedama: «za igranje» se dodajajo besede: «in 
vseh ostalih iger s kocko»; v pripombi 1. pa se 
postavljajo namesto besed: «kvarte ali domine» 
besede: «ta sredstva za igranje». 

Imetniki teh sredstev za igranje jih morajo pri
javiti najbližjemu finančnemu oblastvu ter plačati 
zanje takso v enem mesecu, ko stopi ta zakon v 
veljavo. 

Člen 105. 
I. V točki 3.), oddelku a), tar. post. 10. taksne 

tarife zakona o taksah naj se namesto: «2 %•» po
stavi: «1'5 %», v oddelku b) iste točke pa naj se 
namesto: «4 %» postavi: «3 %». 

Pripombi 3. in 8. naj se izpustita. 
Pripomba 4. naj postane pripomba 3., pri

pomba 5. naj postane pripomba 4., pripomba 6. naj 
postane pripomba 5., pripomba 7. naj postane pri
pomba 6., pripomba 9. naj postane pripomba 7., 
pripomba 10. pa naj postane pripomba 8. 

II. V točki a) tar. post. 12. taksne tarife zakona 
o taksah naj se namesto: «2 %» postavi: «1 %», v 
točki b) pa naj se namesto: «6 %> postavi: «4 %». 

V desetem odstavku pripombe 1. se postavlja 
namesto besede: «trikratni» beseda: «enkratni:-; 
na koncu istega odstavka pa se dodaja nov stavek, 
ki se glasi: «Če pa se ugotovi, da se je označila 
manjša vrednost, nego se je dejanski dogovorila, 
je kazen trikratni znesek utajene redne takse.» 

Začetkom pripombe 2. se postavljajo pred be
sedama: «za pogodbe» besede: «vkljub' predpisu 
člena 8. zakona o taksah». 

Pripombi 2. k tar. post. 12. se dodaja nov tretji 
odstavek, ki se glasi: «Samoupravna telesa ne 
smejo ustanavljati prenosne takse na premično ш 

nepremično* imovino za kritje svojih razhodkov. 
Doslej uvedene takse te vrste prestanejo veljati 
dne 1. januarja 1928.» 

V točki 3.) oddelka I. pripombe 12. naj se po
stavijo za besedami: «v točkah 1.) in 2.) tega od
delka,» besede: «od tega jo izterja pristojno finanč
no oblastvo eksekutivno»; v isti točki pa je treba 
besede: «plača poleg redne takse» in vse ostalo do 
konca tega odstavka prečrtati. 

V točki 4.) oddelka IV. naj se postavi za bese
dami: «uradniške in delavske» beseda: «konsum-
né», za besedo: «zadruge» pa naj se dodado be
sede: «in njih zveze kakor tudi zadruge,». 

II. a. V tar. post. 14. zakona o taksah se name
sto: «2 %» postavlja: «1 %». 

Tar. post. 39. taksne tarife zakona o taksah se 
dodaja nova pripomba 4., ki se glasi: «Plače
vanja te takse so oproščena garancijska pisma, ki 
se dajo za zavarovanje carinskih davščin ob začas
nem uvozu in izvozu blaga po členih 10. in 11. v 
predlogu zakona o obči carinski tarifi.» 

III. Drugi odstavek točke 5.) v členu 6. zakona 
o taksah se izpreminja ter se glasi: 

«Od dediščin v prvem kolenu krvnega sorod
stva, ki se pojavljajo od oseb, umrlih, ko je že 
stopil ta zakon v veljavo, se ne plačuje v vsej kra
ljevini nobena taksa, če ne preseza njih čista vred
nost (po odbitku pasiv) Din 150.000—, ne glede na 
število dedičev.» 

Zaporedna številka 1. v razkaznici k tar. 
post. 23. taksne tarife se dopolnjuje, in sicer: raz-
predelek: «1000—2000» z 0'50; razpredelek: 
«2000—5000» z 1-—; razpredelek «5000—10.000» 
z 1-50; razpredelek: «10.000—25.000» z 2-—; raz
predelek: «25.000—50.000» z 2'50; razpredelek: 
«50.000—100.000» s 3-—; razpredelek: «100.000— 
250.000» pa s 3'50. 

IV. Pripombi 2. k tar. post. 34. taksne tarife 
zakona o taksah se dodaja nov odstavek, ki se 
glasi: «Za neplačano takso iz te tarifne postavke, 
izvzemši takse iz pripombe 3., je kazen petdeset-
kratni znesek neplačane ali nepredpisno plačane 
takse.» 

Pripomba 3. se izpreminja ter se glasi: 
«Na potroške v hotelih, restavracijah, gostilnah 

(mehankh), kavarnah (kafanah), penzionih itd. se 
pobira taksa povprečno vnaprej, in sicer po želji 
taksnega zavezanca: polmesečno, mesečno ali tri
mesečno; pri tem se šteje mesec vedno s 30 dnevi. 
Višino povprečne takse določa' pristojno finančno 
oblastvo na podstavi zbranih podatkov o povpreč
nem prometu gostov za vsak tak lokal; pri tem 
jemlje za vsakega gosta takso po Din 0-20. 

Če se že določena povprečna taksa ne plača 
pravočasno, jo izterja pristojno finančno oblastvo 
eksekutivno. 

Osebe, ki začno obrat ali posel, zavezan plače
vanju takse iz te pripombe, morajo predložiti same 
y prvih 15 dneh poslovanja prijavo ter zahtevati, 
naj se jim odmeri povprečna taksa. Kdor tega ne 
stori, se kaznuje v denarju z Din 50"— do Din 

* Original kakor v lanskem finančnem zakonu) : 
«na posrednu i neposrednu imovinu». Toda to je 
bilo v «Službenih Novinah» z dne 13. aprila 1927., 
št. 82, popravljeno v: «na pokretnu i nepokretnu 
imovinu». Prip. ur. 

1000-—; poleg tega pa mu finančno oblastvo samo 
odmeri redno povprečno takso ter jo izterja ekse
kutivno. 

Povprečna taksa se pobira samo v krajih s 
preko 2000 prebivalci in v vseh kopališčih in leto
viščih. 

Taksa iz pripombe 3. se ne pobira v barih, 
varietejih, kabaretih, ortejih in njim podobnih na
pravah, ki spadajo pod takso 20 % od kosmatega 
dohodka.» 

Na koncu te tarifne postavke se dodaja nova 
pripomba 4., ki se glasi: 

«Ostale odredbe o izvrševanju te tarifne po
stavke predpiše minister za finance s pravilnikom.» 

V. Prvi odstavek pripombe 5. k tar. post. 62. 
taksne tarife zakona o taksah se izpreminja ter se 
glasi: 

«Od oseb, ki ne plačajo te takse pravočasno, 
ki pa imajo dovolilo za točenje pijač, izterja to 
takso pristojno finančno oblastvo eksekutivno.» 

Drugi odstavek te pripombe se ukinja. Na nje
govo mesto stopa kot drugi odstavek sedanji tretji 
odstavek, ki se mu dodajajo pred prvi stavek be
sede: «Za neupravičeno točenje pijač ali». 

Dosedanji četrti odstavek te pripombe naj po
stane tretji odstavek, peti odstavek naj postane 
četrti, šesti odstavek pa naj postane peti odstavek. 

Pripombi 7. se dodajata na koncu drugega od
stavka za besedama: «so izvršne» besedi: «in 
polnoveljavne». 

VI. V točki 3.) pod a) tar. post. 81. taksne tarife 
zakona o taksah se namesto: «2 %» postavlja: 
«1 %», v isti točki pod b) pa se namesto: «6 %» 
postavlja: «4 %». 

VII. Pripomba 1. k tar. post. 98. taksne tarife 
zakona o taksah se izpreminja ter se glasi: «Vsi 
imetniki biljardov morajo plačati letno takso naj-
kesneje do dne 15. januarja vsakega leta; če pa se 
biljard dokupi med letom, ga mora novi lastnik v 
15 dneh od dne, ko ga je nabavil, prijaviti pristoj
nemu oblastvu ter plačati prijavno in letno takso.» 

Pripomba 2. se izpreminja ter se glasi: 
«Če se biljard ne prijavi, znaša kazen trikratno 

vrednost letne in prijavne takse. 
Če se letna taksa za biljard, ki je oblastvu že 

prijavljen, ne plača v roku iz pripombe 1., izterja 
pristojno finančno oblastvo celokupno dolžno takso 
eksekutivno.» 

VIII. Pripomba 4. k tar. post. 99. a taksne ta
rife zakona o taksah se izpreminja ter se glasi: 

«Ta taksa se izjemoma ne pobira: 
1.) za zabave na vaških verskih slavnostih (,za-

yetinah'), cerkvenih slovesnostih in narodnih sve
čanostih, če se prirejajo na krajih, ki so določeni 
za to; 

^ 2.) za koncerte, zabave in bioskopske in gleda
liške predstave, ki jih prireja šolska uprava, uni
verzitetna ali šolska mladina na korist učencem 
dotične šole ali svojemu društvu; 

3.) za znanstvena in prosvetna predavanja, 
znanstvene in gospodarske razstave, če se ne pri
rejajo z njimi vred plesne zabave; 

4.) za vse zabave, koncerte, predstave, vsa pre
davanja itd., ki jih prirejajo društvo Rdečega križa 
naše kraljevine in njegovi legitimirani pododbori; 

5.) za yaje in zabave sokolskih, orlovskih, telo
vadnih društev, za dirke kola jahačev in dirkalnih 
društev, športnih društev kakor tudi za vaje, za
bave in gledališke predstave čet izvidnikov (skav
tov) in planincev, če se prirejajo izključno v dru
štvene namene; 

6.) za koncerte in zabave, ki jih prirejajo taka 
prostovoljna gasilna društva, katera se sama vzdr
žujejo, izključno za nabave gasilnih potrebščin in 
za podpiranje članov, poškodovanih v gasilski 
službi; 

7.) za koncerte in zabave, ki jih prirejajo legi
timirane invalidske združbe na korist združbi in 
članom kakor tudi dobrodelna društva v prid dru
štvenim namenom. 

8.) Za gledališke predstave prosvetnih (izobra
ževalnih) društev in čitalnic na kmetih in za kine
matografske predstave na kmetih pri podjetjih, ki 
ne prirejajo teh predstav redno vsak dan, ampak 
samo ob nedeljah, praznikih in drugih izrednih 
povodih, se plačuje taksa 10 % od vrednosti pro
dane vstopnice.» 

Uvaja se nova tarifna postavka 99. b; dosedanji 
tar. post. 99. b in 99. c pa naj se prestavita tako, 
da postane tar. post. 99. b tar. post. 99. c, dosedanja 
tar. post. 99. c pa postane tar. post 99. č. 

Pripomba 4. a. Občinske takse na bioskopske 
vstopnice ne smejo biti večje nego 12 %, ostale 
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samoupravne pa skupaj 6 % od vrednosti vstop
nice. 

IX. Tarifni postavki 99. a zakona 6 taksah se 
dodaja za pripombo б. nova pripomba 5. a, ki se 
glasi: 

«Vstopnice za bioskope daje tiskati izključno 
ministrstvo za finance — generalna direkcija dav
kov — ter jih izdaja po pristojnih državnih bla
gajnah bioskopskim podjetjem; pri tem pobira 
vnaprej poleg zakonske takse stroške za natisk 
vstopnic. 

Dan, ko se uvedejo te vstopnice, in ostalo pred
piše minister za finance s pravilnikom. 

Kdor bi po tem dnevu uporabljal druge bio-
skopske vstopnice, se kaznuje v denarju z Din 
500-— do Din 10.000'— poleg neplačane takse. 

Stroški za natisk vstopnic obremenjajo pro
računske rezervne kredite.» 

X. V tar. post. 99. a, točki 1.), se izpuščajo be
sede: «in dirke jahalnih društev za pospeševanje 
konjereje». 

V tar. post. 174. zakona o taksah se dodajajo za 
besedo: <predmeta> v prvem stavku besede: <, če 
preseza Din 3(Xr—, se plačujejo 3 %». 

XI. Nova tar. post. 99. b se glasi: 
«Na filme, ki se uvažajo v državo ali izdelujejo 

v državi, se plačuje na vsak meter dolžine onega 
filma, ki je odobren za uporabo in promet v državi, 
kot taksa: a) na filme poučno-didaktične vsebine 
Din 1-бО; b) na vse ostale filme pa po Din 3'—. 

Filmom, izdelanim v domačih podjetjih, se pri
znava ugodnost, da je treba plačevati zanje v prvih 
10 letih, odkar je začelo podjetje poslovati, kot to 
takso samo polovico gorenjih taksnih postavk. Za 
domača podjetja, ki že obstoje, se računi desetletni 
rok od dne, ko stopi ta zakon v veljavo. 

Ko se meri film, se jemlje poslednji nepopolni 
meter za celega. 

P r i p o m b a 1. Dolžina filma kakor tudi ka
kovost njegove vsebine se ugotavlja takrat, ko se 
film cenzurira; cenzuri mora prisostvovati en višji 
finančni uradnik, ki ga odredi generalna direkcija 
davkov. 

P r i p o m b a 2. Filmom, ki se odobre za upo
rabo in promet ,v državi, se ne sme izdati cenzurna 
karta, dokler ne plača lastnik filma zanj pri kra
jevnem finančnem oblastvu popolne takse. Cenzur
no karto podpiše tudi delegirani finančni uradnik. 

P r i p o m b a 3. Če se dado v promet filmi, ki 
te takse niso plačali, se kaznujejo njih lastniki s 
trikratnim zneskom te takse; poleg tega pa morajo 
plačati redno takso. 

P r i p o m b a 4. Ostale odredbe o pobiranju 
te takse, o ustanovitvi cenzurne komisije, o cen
zuriranju, kontroli, o naknadnem pobiranju takse 
za filme, ki so bili dne 1. aprila 1927. že odobreni 
ali že dani v promet, in o vsem, kar je v zvezi z 
zavarovanjem in hitrim pobiranjem te takse, pred
pišeta sporazumno minister za finance in minister 

f za notranje posle s pravilnikom.> 
XII. V drugem odstavku tar. post 100. taksne 

tarife zakona o taksah se dodajajo za besedo: «pla
čuje» besede: «za uporabna vozila>. 

Na koncu druge pripombe te tarifne postavke 
se dodaja nov odstavek, ki se glasi: 

«Prednje oprostitve se ne nanašajo na lastnike 
onih tovornih avtomobilov, ki so urejeni tako, da 
lahko prevažajo tudi potnike, kakor tudi ne na one 
osebe, ki jim prevažanje potnikov ni redni poklic.» 

V pripombi 3. naj postane dosedanje besedilo 
drugi odstavek; kot prvi odstavek pa naj se vstavi 
besedilo, ki se glasi: 

«Če se vozilo ne prijavi pravočasno ali če se 
sploh ne prijavi, je kazen trikratni znesek nepla
čane prijavne in letne takse, če lastnik letne takse 
za vozilo, prijavljeno in pri finančnem oblastvu že 
registrirano, ne plača v določenem roku, jo izterja 
finančno oblastvo eksekutivno.» 

XIII. Tar. post. 279. taksne tarife zakona o 
taksah se izpreminja ter se glasi: 

«Za postavitev žage, razen žag industrijskega 
značaja iz tar. post 275. in 276., na privatnem, ob
činskem, vaškem, samostanskem ali cerkvenem 
zemljišču ali za podaljšavo obrata na prej dovoljeni 
žagi: a) za prošnjo Din 20-—, b) za odobritev Din 
200-—. 

Na te primere se ne sme uporabljati predpis 
tar. poet 89. taksne tarife.» 

Xrv. Členu 2. zakona o taksah* se dodaja nov 
odstavek, ki se glasi: 

«Občine imajo pravico, takse, ki bi jih moral I predpisov dosedanjih pravilnikov o gostilnah in 

* Velja samo za Srbijo in Črno goro. 
Prip. ur. 

kdo plačati po tem zakonu, izterjevati eksekutivno. 
XV. Člen 32. zakona o taksah se izpreminja ter 

se glasi: 
«Država ima pravico, pobirati takse, ki bi jih 

moral kdo plačati po tem zakonu, prvenstveno in 
eksekutivno, izvzemši takso po členu 46. tega za
kona, na katero se ne razprostira zakonito prven
stvo države. 

Kot obresti za državne redne takse, ki se ne 
plačajo v zakonskem roku, se pobira 8 % na leto. 

Kot eksekutivni stroški za pobiranje rednih in 
kazenskih taks se pobirajo: 
a) za pismen dejanski vročen opomin 1 para od 

vsakega dinarja dolžne redne in kazenske 
takse; 

b) za izvršitev popisa (rubežni) stvari za zaostalo 
državno takso 2 pari od vsakega dinarja dolžne 
redne in kazenske takse poleg takse iz tar. 
post. 79. taksne tarife tega zakona. Ta strošek 
se pobere samo, če se popis stvari dejanski iz
vrši. Nikoli ne sme biti ta strošek manjši od 
Din 20-—; 

c) za prodajo, če se izvrši, se pobira posebna taksa 
po tar. post. 81. taksne tarife. 
Tako izpremenjeni člen se razširja na ,vso kra

ljevino. » 
XVI. Nove stopnje iz tar. post. 10. taksne tarife 

zakona o taksah se uporabljajo tudi na vse one 
primere, kjer je bila ustanovitev družbe ali zvišba 
družbene glavnice že prej sklenjena in pristojno 
odobrena, toda dotična taksa pred dnem 1. aprila 
1927. še ni bila zakonski dospela za vplačilo. 

Nove stopnje iz tar. post. 12. tega zakona pa se 
uporabljajo samo na one pravne posle, ki se skle
nejo ali ki jih odobri, kjer je to potrebno, oblastvo 
izza dne 31. marca 1927. Na te primere se ne sme 
uporabljati odredba člena 51., predposlednjega od
stavka. 

XVII. Za taksne prestopke, učinjene s tem, da 
se ni plačala občasna taksa za redno prijavljene 
taksne objekte iz tar. post. 12., pripombe 12., tar. 
post. 34., pripombe 3., tar. post. 62., 98. in 100. 
taksne tarife zakona o taksah do dne 1. aprila 
1927., je postopati tako-le, n e da bi se kršila pra
vica države, izterjati redno takso eksekutivno: 

1.) Glede onih, zaradi katerih kazni še niso iz
rečene, se ustavi nadaljnje kazensko postopanje. 

2.) Glede onih, o katerih so razsodbe izrečene, 
a kazni niso plačane, se ustavi pobiranje kazni. 

3.) Kazni, ki so bile že plačane, se ne vrnejo. 
XVIII. Tar. post. 231. in 232. taksne tarife za

kona o taksah se ukinjata. 
XIX. Na podstavi vzajemnosti se vkljub obsto

ječim taksnim predpisom ne pobira prenosna taksa 
glede onih nepremičnin romunskih državljanov, ki 
so omenjene v členu 4. konvencije med našo kralje
vino in kraljevino Romunijo o režimu nepremičnin, 
če se prenese lastninska pravica do teh nepremič
nin na našo državo ali na naše državljane. 

XX. Drugemu odstavku pripombe 4. k tar. 
post. 62. taksne tarife se dodaja nov odstavek, ki 
se glasi: 

«Te takse ne plačujejo vinogradniki ,v Dalma
ciji in Hrvatskem primorju z vsem otočjem in s 
kastavskiin srezom vred, če točijo vino lastnega 
pridelka z lastnega zemljišča, ako ne traja to toče
nje nad 20 dni.» 

Vse kazni, ki so bile doslej izrečene v omenje
nih krajih zaradi prestopkov za neupravičeno to
čenje vina z lastnega zemljišča, se ne izvrše, pla
čane kazni pa se ne vrnejo. 

XXI. Tar. post. 32. taksne tarife zakona o taksah 
se razširja na vso državo z dostavkom, da se mo
rajo uporabljati za eskontne liste odslej na vsem 
ozemlju kraljevine monopolizirani obrazci. Dan, 
ko se uvedejo nove liste, določi minister za finance. 

XXII. 1.) Oni kraji (placevi) v Srbiji, Južni 
Srbiji, Črni gori in v krajinah, pridruženih z neuil-
lyjsko pogodbo, na katerih so stale zgradbe in v 
katerih so se ' opravljali kavarniški (kafanski) ali 
gostilniški (mehanski) obrati do konca leta 1922., 
so pridobili krajevno gostilniško-kavarniško (me-
hansko-kafansko) pravico, če se dokaže po zakon
ski poti in na zakonski način, s pričami ali po
trdilom sodišča in odbora opštinskega suda, da so 
se do tega roka v omenjenih zgradbah opravljali 
ti obrati. Zanje se ne plačuje taksa iz tar. post. 61. 
taksne tarife zakona o taksah. 

2.) Onim kavarniško-gostilniškim (kafansko-
mehanskim) obratom, ki so bili z izvršnimi od
ločbami upravnih oblastev zatvorjeni z uporabo 

kavarnah (kafanah), a se dokaže, da velja tudi za
nje odredba prvega odstavka, se priznava pridob
ljena krajevna gostilniško-kavarniška (mehansko-
kafanska) pravica, toda brez pravice do povračila 
plačanih kazni in taks. 

3.) Oni, ki so plačali takso za krajevno gostil
niško-kavarniško (mehansko-kafansko) pravico, a 
spadajo pod odredbo prvega odstavka, nimajo pra
vice do povračila položene takse. 

4.) Neizvršene razsodbe, ki bi se nanašale na 
prestopke za obrate iz prvega odstavka tega člena, 
ker ni bilo krajevne gostilniško-kavarniške (me-
hansko-kafanske) pravice, se ne izvrše, uvedeno 
postopanje pa se ustavi. 

Člen 106. 
Plačevanja taks in davkov so oproščeni vsi posli 

za posojila, ki jih najamejo bodisi v inozemstvu, 
bodisi v državi sami samoupravna telesa (občine, 
srezi, oblasti) v svoji pristojnosti za javne namene. 

Člen 107. 
I. Z dnem 1. aprila 1927. se ukinja državna tro

šarina na kavne nadomestke (točka 3. člena 6. 
zakona o državni trošarini, taksah in pristojbinah). 

II. Z dnem 1. aprila 1927. se ukinja državna 
trošarina na riž (točka 4. člena 6. zakona o državni 
trošarini, taksah in pristojbinah). 

III. Z dnem' 1. aprila 1927. se ukinja državna 
trošarina na sveče (točka 9. člena 6. zakona o 
državni trošarini, taksah in pristojbinah). 

IV. Z dnem 1. aprila 1927. se ukinja državna 
trošarina na kalcijev karbid (točka 12. člena 6. 
zakona o državni trošarini, taksah in pristojbinah). 

V. Prvi odstavek točke 14.) tarife iz člena 6. 
zakona o državni' trošarini, taksah in pristojbinah 
se izpreminja ter se glasi: 

«14.) Na alkohol (špirit) in vse špirituozne te
kočine, razen v tarifi posebe omenjenih, in sicer: 
a) proizveden v kmetijskih tvornicah za špirit, za 

eno hektolitrsko stopinjo Din 16'— ; 
b) proizveden v industrijskih tvornicah za špirit, 

za eno hektolitrsko stopinjo Din 17'—. 
Na špirit, prodan iz privatnih trošarinskih zalo-

žišč, se pobira trošarina kakor na špirit, prodan iz 
industrijskih tvornic za špirit. 

Na špirit, uvožen iz inozemstva, se plačuje za 
eno hektolitrsko stopinjo Din 17'—.» 

Za pripombo 1. naj se postavi kot pripomba 2.: 
«P r i p o m b a 2. Za izvoz špirita v inozemstvo 
se izplačuje proizvajalcem za vsako hektolitrsko 
stopinjo, izvoženo iz tvornice ali njih založišč, po 
Din 2—, in sicer do višine količin, danili v promet 
v državi. Špirit se sme izvažati, ne da bi se dal 
predhodno v promet, pridobljena nagrada pa se 
izplača po izvršeni prodaji špirita v državi proti 
plačilu državne trošarine. Izplačevanje se vrši v 
breme tekočih dohodkov od državne trošarine.» 

Za pripombo 2. naj se postavi kot pripomba 3. : 
« P r i p o m b a 3. Kmetijska tvornica za špirit sme 
proizvesti največ 80.000 hektolitrekih stopinj na 
leto.» 

Pripomba 2. naj postane pripomba 4 in v njej je 
treba namesto: «20.000'—» postaviti: «10.000-—», 
namesto: «1800'—» postaviti: «1020'—», namesto: 
«1200'—» postaviti: «816'—», namesto: «400*—» 
postaviti: «272-—», namesto: «2000'—» pa posta
viti: «1360-—». 

Pripomba 3. naj postane pripomba 5., pri
pomba 4. naj postane pripomba 6., pripomba 5. 
naj postane pripomba 7., pripomba 6. pa naj po
stane pripomba 8. 

Minister za finance odredi, da se na one koli
čine špirita, špirituoznih pijač (liker, rum, arak, 
viski, konjak itd.) in žganja, na katere se je pla
čala državna trošarina po prejšnji večji stopnji, a 
se zatečejo na dan, ko se uradoma ugotove te koli
čine v tvornicah za špirit, pri velikih proizvajalcih 
špirituoznih pijač, proizvajalcih žganja za trgovino 
kakor tudi pri velikih prodajalcih in lastnikih pro
stih založišč špirita, špirituoznih pijač in žganja, 
povrne 100 % razlike med prejšnjo in sedanjo stop
njo, in sicer za žganje ,v gotovini na interesentevo 
prošnjo, za špirit in ostale špirituozne pijače pa 
tako, da se dovoli, vzeti špirit iz določene tvornice 
za špirit proti plačilu trošarinske stopnje, znižane 
za znesek razlike med prejšnjo in sedanjo stopnjo 
v dovoljenem odstotku. 

Ta odškodnina se da samo, če dokažejo lastniki 
teh predmetov s polnoveljavnimi dokumenti, da 
se je državna trošarina na zatečene količine res
nično plačala po prejšnji večji stopnji. 

*:.M ..ЗаЛЈ. ^л 
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Prošnje (brez takse) za povračilo razlike v tro
šarini na žganje se morajo predložiti najkesneje 
do dne 30. aprila 1927. pristojnemu oddelku finanč
ne kontrole; prijave, predložene po tem roku, se 
ne jemljejo v poštev. Za špirit in ostale špirituozne 
pijače ni treba predlagati prošenj za priznanje 
razlike, nego to se zgodi uradoma. 

Če so alkoholne tekočine v steklenicah ali po
dobnih manjših posodah ali če se njih jakost ne 
more neposredno ugotoviti z alkoholometrom, naj 
se vzame, ako ni opravičenega suma, da je jakost 
manjša, da ima, in sicer: 

špirit 90 stopinj, 
žganje 22 stopinj, 
rum 30 stopinj, 
arak 40 stopinj, 

viski 45 stopinj, 
absint 40 stopinj, 
konjak 25 stopinj, 
liker 22 stopinj. 

Če lastnik zahteva, se ugotovi dejanska jakost 
tekočin, pri katerih je ni mogoče ugotoviti z alko
holometrom, ob njegovih stroških v kemijskem la
boratoriju generalne direkcije davkov; jakost osta
lih tekočin pa ugotove organi pristojnega oddelka 
finančne kontrole. 

VI. V pripombi k točki 7.) člena 6. zakona o 
državni trošarini, taksah in pristojbinah naj se na
mesto: «2160-—) postavi «1506-—>. 

VII. V prvem odstavku točke 15.) tarife iz 
člena 6. zakona o državni trošarini, taksah in pri
stojbinah naj se postavi: «Din 15-—> namesto: 
«Din 25'—>. 

VIII. Na predmete iz točke 8.) člena 6. zakona 
o državni trošarini, taksah in pristojbinah se po
bira po dotičnih predpisih državna trošarina samo 
na sladkor in alkohol, iz katerega se ti predmeti 
proizvajajo. 

IX. Točka 5.) člena 6. zakona o državni troša
rini, taksah in pristojbinah se izpreminja ter se 
glasi : 

<:').) Na pivo za 100 litrov Din 62 —. 
Prepovedano je, proizvajati pivo izpod 9° in 

preko 14° ekstraktne vsebine. Kdor postopa dru
gače, se kaznuje za vsak hektoliter močnejšega ali 
slabotnejšega piva poleg tega, da palača redno tro
šarino po gorenji stopnji, z Din 90-—. Vendar pa 
sme dovoliti minister za finance na prošnjo pivo
varne proizvajanje piva preko 14° ekstraktne .vse
bine; v tem primeru plača pivovarna trošarino za 
vsak hektoliter takega piva po Din 90 —. 

V prednjem primeru se položi razlika v stopnji 
takoj, ko se ugotovi proizvedena količina piva. 

Prepovedano je, proizvedeni pivski mošt (pi-
vino) aH izdelano pivo odvajati ali iznašati iz pivo
varne brez vednosti kontrolnega OTgana. Kdor 
ravna drugače, se kaznuje poleg tega, da plača 
redno trošarino, s petkratnim zneskom redne tro
šarine; vendar pa ne sme biti kazen maniša nego 
Din 10.000—. 

Pivo, uvoženo iz inozemstva z 9° do 14° prvotne 
ekstraktne vsebine, ki se dokaže z uradnim po
trdilom (certifikatom), plača gorenjo stopnjo; če 
pa ni potrdila ali če se je uvozilo pivo s preko 
14° prvotne ekstraktne vsebine, se plača od hekto
litra Din 90-—. 

Vse ostalo za izvrševanje teh odredb predpiše 
minister za finance s pravilnikom. 

Ta odredba točke IX. stopi v veljavo dne 
1. maja 1927.; do tega dne naj se uporabljajo do
sedanji predpisi, ki so veljali do dne 31. decembra 
1926.> 

X. Tar. post. 17. tarife iz člena 6. zakona o 
državni trošarini, taksah in pristojbinah se izpre
minja ter se glasi: 

<17.) Na bencin vobče, na ostale destilate nafte, 
katrana, premoga, parafinskih skrilavcev itd., če 
se uporabljajo kot sredstvo za pogon motorjev, od 
100kg Din 400—. 

P r i p o m b a 1. ,Za bencin se smatra destilat 
rudninskega olja (sirove nafte), katrana, premoga, 
parafinskih skrilavcev itd., ne glede na to, s kak
šnim imenom se pojavlja, ki ima pri + 12° R 
( + 15° C) manjšo gostoto nego 795 stopinj. 

Toda gorenji destilati, katerih gostota znaša pri 
+ 12°R (+15° C) od 770 do 795 stopinj, se ne 
smatrajo za bencin, če je njih plamtišče +16"8° R 
( + 2 1 " C) ali večje in če se ugotovi s frakcijsko 
destilacijo, da ima y sebi frakcijo nad 150° C, ki 
je večja nego 72 % prostornine. 

P r i p o m b a 2. Ti predmeti se smejo oprostiti 
plačevanja državne trošarine, če se uporabljajo za 
pogon motorjev obrtnih, industrijskih in kmetij
skih strojev, bencin pa tudi, če se uporablja kot 
sredstvo za izločanje in ekstrahiranje; za proizva
janje toplote, pri apreturi tekstilnega blaga in za 
topljenje steklenih robov pri izdelovanju steklenih 

biserov, gumbov; za čiščenje petrolejskih jam 
(oken) ; in v denaturiranem stanju kot sredstvo za 
razkrajanje. Natančnejši pogoji, ob katerih se od
dajajo ti predmeti brez plačevanja državne troša
rine, se predpišejo s pravilnikom.) 

XI. Členu 5. zakona o državni trošarini, taksah 
in pristojbinah se dodaja kot tretji odstavek: 

«Za denaturiranje predmetov, zavezanih državni 
trošarini, ki se dajo v promet prosto trošarine v 
denaturiranem stanju, se pobira kot kontrolna od
škodnina po Din 0-50 od hektolitrske stopinje ali 
od kilograma.> 

XII. Členu 44. zakona o državni trošarini, ta
ksah in pristojbinah se dodaja no.v odstavek, ki 
se glasi: 

«Vendar pa vinogradniki niso dolžni, prijavljati 
svojega pridelka, nego prijavljati morajo samo od
tujitev vina; če tega ne store, se kaznujejo v de
narju z Din 50*— do Din 250"—. 

Postopanje zoper vinogradnike, ki niso prijavili 
vinskih zalog, se ustavlja, izrečene, še neizvršene 
kazni pa se ne izvrše.> 

XIII. Predpis šestega odstavka člena 34. zakona 
o državni trošarini, taksah in pristojbinah velja 
tudi za kazniva dejanja, učinjena s proizvajanjem 
žganja iz prepovedanih in neprepovedanih stvari 
do konca meseca marca 1928., in za kazniva de
janja, učinjena s tem, da se ni prijavil pridelek 
vina do konca leta 1926. 

XIV. Pripomba k tar. post. 10. in 11. tarife iz 
člena 6. zakona o državni trošarini, taksah in pri
stojbinah se izpreminja ter se glasi: 

«Pripomba k tar. post. 10. in 11. Občine ne pla
čujejo trošarine na žarnice za ulično razsvetljavo, 
če jih nabavljajo neposredno iz inozemstva ali iz 
tvornice. Prav tako ne plačujejo občine trošarine 
na plin za ulično razsvetljavo 

XV. Odredbe, navedene v točki 10.) člena 6. 
zakona o državni trošarini, taksah in pristojbinah, 
tvorijo I. oddelek; isti točki se dodaja kot II. od
delek to-le: 

«II. od žarnic od 15 do 40 wattov Din 5-—, 
preko 40 wattoy do 100 wattov za 

vsak watt Din 020, 
preko 100 wattov za vsak watt . . Din 0-40.» 
XVI. Člen 4. zakona o državni trošarini, taksah 

in pristojbinah, kot nov, se glasi: 
«Člen 4. Plačevanja državne trošarine so opro

ščeni predmeti, uvoženi iz inozemstva ali nabav
ljeni neposredno od izdelovateljev v državi, če so: 
a) namenjeni za svrhe, navedene v točki 1.) 

člena 9. v predlogu zakona o obči carinski 
tarifi; in 

b) namenjeni za neposredno uporabo diplomatskih 
oseb, akreditiranih pri Njegovem Veličanstvu 
kralju Srbov, Hrvatov in Slovencev (apostolski 
nuncij, poslaniki in odpravniki poslov), po vza
jemnosti. 
Ta oprostitev velja od dne 1. aprila 1927. Po

brane vsote se ne vračajo. 

Člen 108. 

Minister za finance se pooblašča, da sme do
voliti beograjski občini namesto takse iz tar. 
post. 394. taksne tarife zvišbo trošarinske stopnje 
iz petnajstega odstavka tarife za pobiranje, občin
ske trošarine v Beogradu1. 

Člen 109. 

Državna šola za davčne uradnike v Beogradu 
je organ ministrstva za finance ter je pod nadzor
stvom generalne direkcije davkov. 

Šola za davčne uradnike ima čin državne sred
nje šole. Absolventi te šole se postavljajo samo za 
davčne uradnike II. kategorije. Vanjo se smejo 
sprejemati učenci z dovršenimi šestimi razredi 
srednjih šol ali pa z drugo šolsko izobrazbo, ki je 
enaka izobrazbi šestega razreda srednje šole. 

Učenci, o katerih sklene učiteljski svet, da se 
jim daj državna podpora, dobivajo podporo do 
Din 700*— na mesec. Vsi učenci morajo prebiti po 
končanih študijah najmanj tri leta v davčni stroki; 
drugače morajo povrniti državni blagajni vsoto, ki 
se je porabila za njih šolanje. 

Minister za finance se pooblašča, da predpiše 
pravilnik za to šolo in skrbi za vse, česar je treba 
za njeno vzdrževanje. 

Člen 110. ' 

V zakonu o organizaciji finančne kontrole se 
predpisujejo te-le izpremembe in dopolnitve: 

I. V petem odstavku člena 2. naj se postavijo 
za besedami: «ob morski obali> besede: «in po 
obmejnih vodah (jezerih in rekah)>. 

II. V poslednjem odstavku člena 37. naj se po
stavita namesto besed: «Oblastni inspektor» be
sedi: «Oblastni inspektorat). 

III. Členu 39. se dodaja novi odstavek: 
«Za odpustitev začasnega zvaničnika finančne 

kontrole je pristojen oblastni inspektorat finančne 
kontrole). 

IV. V poslednjem odstavku člena 40. naj se po
stavijo namesto besed: «generalna direkcija po-
srednjih davkov) besede: «oblastni inspektorat 
finančne kontrole). 

V. V drugem odstavku točke 1.) člena 44. naj 
se postavijo namesto besed: «pristojna generalna 
direkcija posrednjih davkov) besede: «pristojen 
oblastni inspektorat finančne kontrole). 

VI. Kjerkoli stoje v zakonu o organizaciji fi
nančne kontrole besede: «generalna direkcija po
srednjih davkov), naj se postavijo besede: «gene-
rama direkcija davkov). 

VII. Za členom 20. se postavlja kot nov člen: 
«Člen 20. a. Zvaničnik finančne kontrole se sme 
uporabljati za opravljanje pisarniškega posla re
doma samo pri oddelku, sreski upravi, oblastnem 
inspektoratu finančne kontrole ali pri generalni 
direkciji davkov, nadalje za zapisnikarja pri fiskal
nih ali disciplinskih preiskavah in pri strokovnih 
izpitih za položaj v višji skupini. 

Izjemoma sme odrediti minister za finance na 
predlog generalne direkcije davkov in carin, da 
opravljajo poedini organi finančne kontrole poleg 
svoje redne službe tudi dolžnosti carinskih urad
nikov pri sporednih carinarnicah ali carinskih od
delkih. Kontrolo nad tem poslovanjem teh organov 
vrše carinska oblastva; natančnejše odredbe o po
slovanju in dolžnostih teh organov in o zalaganju 
z vsemi potrebščinami za opravljanje teh dolžnosti 
pa predpiše, vpoštevaje ta in carinski zakon, mi
nister za finance.) 

VIII. V členu 67. naj se postavi namesto tret
jega in četrtega odstavka: 

«Obleko, obutev in perilo daje organom finanč
ne kontrole država v blagu ali v denarju. Na ka
terega obeh načinov dobivajo organi finančne kon
trole te stvari, določi minister za financev 

Če se daje obleka,- obutev in perilo v denarju, 
dobivajo organi finančne kontrole poleg ostalih 
rednih prejemkov še doklado za obleko; velikost 
te doklade pa določi v mejah določenega kredita 
minister za finance.) 

IX. Členil 73. se dodaja novi odstavek: 
«Za razknjiževanje materialnih zahtev države 

je pristojna generalna direkcija davkoy.) 
X. V drugem odstavku člena 16. naj se postavi 

namesto številke: «8) številka: <10>. 
XI. Za členom 39. se dodaja nov člen 39. a, ki 

se glasi: 
«Prav tako se morajo odpustiti tudi zvaničniki 

v 2. in 3. skupini zvaničnikov, če se oženijo brez 
pristojne odobritve.) 

XII. V členu 49. naj ee postavi namesto šte
vilke: <8) številka: «10), namesto številke: «12> 
pa številka: «14>. 

XIII. Člen 63. se izpreminja ter se glasi: 
«Oženiti se smejo samo oni zvaničniki finančne 

kontrole v 2. in 1. skupini zvaničnikov, ki imajo 
najmanj sedem let državne službe, katera se jim 
priznava za pokojnino, in sicer v 1. skupini 100 %, 
v drugi skupini pa 50 %. 

Dovolitve za ženitev daje generalna direkcija 
davkov. 

Stalni zvaničniki, oženjeni in izprašani, preden 
stopi ta zakonski predpis v veljavo, se pridrže v 
službi.) 

Člen 111. 

Tar. post 100. zakona o taksah se izpreminja 
in dopolnjuje tako-le: 

Namesto: «Din 200-—) naj stoji na koncu prvega 
odstavka: «Din 100-—). V drugem odstavku naj 
se prečrtata pod črko b) besedi: «Din 500*—) in 
naj se nadomestita z besedama: «Din 200—•), pod 
črko c) pa naj se nadomestita besedi: «Din 200-—) 
z besedama: «Din 100—). 

Odstavek a) pripombe 1.) se dopolnjuje z bese
dami: «, če gre za nov voz, ki še ni bil zavezan pla-
ä l u takse. Če se ta voz kupi od lastnika, ki je 
letno takso že plačal, velja plačana taksa za tekoče 
leto in pobere se samo prijavna taksa v znesku 
Din 100—;) 

dE L 
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Člen 112. 
Minister za finance se pooblašča, da sme, če se 

mu zdi potrebno, odrediti iz kredita po partiji 514 
v proračunu razhodkoy za leto 1928./1929, organom 
finančne kontrole izplačilo doklade za obleko. 
Kako in v kolikem znesku naj se izplača ta do-
klada, predpiše minister za finance. 

Člen 113. 

Povprečna odškodnina iz člena 54. zakona o 
organizaciji finančne kontrole se določa z Din 2-— 
na mesec; člen 9. a tega zakona pa velja za vse 
državne davščine. 

Člen 114. 
Minister za finance se pooblašča, da sme, če ni 

kvalificiranih kandidatov za davčne izvrševalce 
(eksekutorje), prevesti sedanje služitelje pri davč
nih uradih v Dalmaciji, Sloveniji, Bosni in Herce
govini, ki so se bavili najmanj pet let izključno z 
eksekutivnimi posli, v skupino zvaničnikov (ekse
kutorje v). 

4 ) O d r e d b e o c a r i n s k i s t r o k i . 

Člen 115. 
V carinskem zakonu se učinjajo te-le izpre-

membe in dopolnitve: 
I. Drugi odstavek člena 3. se izpreminja ter se 

glasi: 
«Priznana carinska pota so: plovne reke, jezera, 

morja in železniške proge. Ostala se smatrajo za 
taka samo, če jih prizna za taka minister za finance; 
zaznamenovana morajo biti z vidnimi znaki.> 

II. Člen 4. se izpreminja ter se glasi: 
«Ladje, ki plovejo po obmejnih rekah in v 

naših vodah, kakor tudi ladje, vozila, zračna in 
ostala prometna sredstva v mednarodnem prometu 
smejo pristajati samo tam, kjer obstoje carinarnice 
in kjer jim je mesto določeno. 

Zbog neodoljivega vzroka in elementarnih ne
zgod smejo pristati vsa ta prometna sredstva tudi 
izven določenega mesta; toda njih starejšina mora 
o tem takoj obvestiti najbližjo carinsko, če pa te 
ni, finančno ali katerokoli drugo najbližje oblastvo, 
ki mora o tem takoj sestaviti zapisnik ter ga po
slati najbližjemu1 carinskemu oblastvu. 

Če je bilo treba blago iz teh prevoznih sredstev 
raztovoriti, se ne sme odpraviti brez predhodne 
dovolitve najbližjega carinskega oblastva.> 

III. Členu 7. se dodaja nov tretji odstavek, ki 
se glasi: 

«Parniki se smejo natovarjati, raztovarjati in 
pretovarjati ob vsakem času, toda po predhodni 
prijavi in odobritvi carinarnice, ki odredi tudi or
gane, kateri naj temu prisostvujejo 

IV. Členu 9. se dodaja nov drugi odstavek, ki 
se glasi: 

«Pomorske ladje morajo izročiti s prijavo vred 
carinarnici tudi manifest tovora, ki ga nosijo.» 

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek naj 
postanejo tretji, četrti in peti odstavek. 

V. V prvem odstavku člena 56. naj se prečrta 
beseda: «uvoznikovo». 

VI. V drugem stavku člena 61. carinskega za
kona naj se postavijo namesto besed: «carinarnici 
v Beogradu> besede: «onih carinarnicah, ki jih od
redi minister za finance». 

VII. Členu 131. se dodaja nov odstavek, ki se 
glasi: 

«Če se niti na prvi niti na ponovni licitaciji ne 
doseže cena v znesku, s katerim je blago obreme
njeno kot s carinskimi davščinami in ostalimi dav
ščinami ali taksami, ki se pobirajo pri carinarnicah, 
odloči o izvrsnosti take prodaje minister za finance, 
ki je upravičen, odrediti po svojem preudarku, kaj 
naj se stori z blagom, če prodaje ne odobri.» 

VIII. člen 159. se izpreminja ter se glasi: 
«Če se tihotapsko blago s poizvedbami ne more 

najti, se sme izreči obsodba zaradi tihotapstva iz 
člena 147. carinskega zakona samo, ako se ugotove 
s preiskavo po predpisih tega zakona točno koli
čina in kakovost blaga kakor tudi storilčeva ka
zenska odgovornost. Če pa se količina in kakovost 
blaga ne moreta ugotoviti, dočim sta tihotapsko 
dejanje in storilčeva kazenska odgovornost do
kazani, se kaznuje v takem primeru tihotapec v 
denarju z Din 100O— do Din 500.000*—. Poleg 
denarne kazni se pobere od tihotapca vrednost 
pretihotapljenega blaga. Če se vrednost blaga ne 
da točno ugotoviti, se pobere od tihotapca kot vred
nost blaga tretjina izrečene denarne kazni. 

Vrednost blaga se mora pobrati iz celokupne 
obsojenčeve imovine. Če se obsodi več tihotapcev, 
so odgovorni za vrednost blaga solidarno.» 

IX. Na koncu člena 165. naj se dodasta nova 
odstavka, ki se glasita: 

«Tako se kaznuje tudi lastnik blaga, če spravi 
on ah kdo drugi na njegov račun ali po njegovem 
nalogu ali nagovoru blago, ekspedirano po čle
nih 80. in 81. tega zakona, preden ga izroči voznik 
namembni carinarnici. Oseba v voznikovi službi, 
ki pomaga blago spraviti, da ne bi bilo treba pla
čati davščine, se kaznuje kot soudeleženec. 

Če voznik ne more dokazati, da je izročil blago 
lastniku, zadene kazen iz tega člena njega.» 

X. V členu 204. se izpreminja poslednji stavek 
ter se glasi: 

«Vsota, ki preostane po odbitku stroškov, se 
porazdeli tako: Ena tretjina pripade državni bla
gajni, ena tretjina fondu za pobijanje tihotapstva, 
ena tretjina pa zalotiteljem in ovaditeljem. 

Če je zalotitelj organ finančne kontrole, se iz
plača zalotnina po členu 62. zakona o organizaciji 
finančne kontrole.» 

XI. Člen 205. se izpreminja ter se glasi: 
«Denar, pobran kot kazen po členih 126., 163., 

164., 165., 166., 167., 170., 171., 175., 176., 178., 179. 
in 182. tega zakona, se porazdeli tako: Ena tretjina 
pripade državni blagajni, ena tretjina fondu za po
bijanje tihotapstva in ena tretjina vsem uradnikom 
in zvaničnikom carinske stroke.» 

XII. člen 206. se izpreminja ter se glasi: 
«Če carinski uradniki ne konstatirajo kaznivih 

dejanj, navedenih v členu 205., a se ta dejanja 
odkrijejo s ponovnim pregledom ali kako drugače, 
in sicer na ovadbo privatne ali uradne osebe, gre 
ena tretjina nagrade tej osebi.» 

XIII. Člen 219. se izpreminja ter se glasi: 
«Ob vsej državni meji se zove prostor 10 kilo

metrov širine v notranjščini carinski pas. Kjer 
tvori morska obala državno mejo, se razteza carin
ski pas še na gladino morja v širini 11 kilometrov 
in 100 metrov. Pri morskih ožinah, kjer je samo 
ena obala naša, se ne sme carinski pas nikoli raz
prostirati dalje od sredine morske ožine. 

Minister za finance se pooblašča, da sme pred
pisati pravilnik za opravljanje službe v carinskem 
pasu.» 

XIV. V členu 126. carinskega zakona se na
domeščajo besede: «do Din 1000-—» z besedami: 
«do Din 10.000-—». 

V členu 175. carinskega zakona se nadomeščajo 
besede: «Din 5-— do Din 10-—> z besedami: «Din 
50-— do Din 500-—». 

V členu 176. carinskega zakona se nadomeščajo 
besede: «Din 10*— do Din 200'—» z besedami: 
«Din 100-— do Din 2000-—». 

V členu 177. carinskega zakona se nadomeščata 
besedi: «Din 3*—» z besedama: «Din 30-—». 

V členu 178. carinskega zakona se nadomeščata 
besedi: «Din 5-—» z besedama: «Din 100-—». 

V členu 179. carinskega zakona se nadomeščajo 
besede: «Din 50'—» in «Din 10-—» z besedami: 
«Din 500-—» in «Din 100-—». 

V členu 182. carinskega zakona se nadomeščata 
besedi: «Din 250-—»z besedami: «od Din 300-— 
do Din 3000-—». 

Člen 116. 
Povsod, kjer je v carinskem zakonu predpisano, 

da se vlaga del denarja, dobljenega od kazni ali 
prodaje blaga, y «fond finančne straže», naj se 
nadomeste besede: «fond finančne straže» z bese
dami: «fond za pobijanje tihotapstva». 

Člen 117. 

Kolikor omenjajo poedini členi carinskega za
kona odredbe poedinih zakonov prejšnje kralje
vine Srbije, ki niso razširjeni na vse ozemlje kra
ljevine, je treba postopati po zakonih, ki veljajo 
na dotičnem ozemlju, dokler se zakoni ne izenačijo. 

Člen 118. 

Točka c) člena 4. zakona o tlakarini se izpre
minja ter se glasi: «c) Za postavljanje in vzdrže
vanje carinskih zgradb in skladišč, carinskih raz-
kladališč in ograj okoli carinskih razkladališč, ki 
jih ukoriščajo carinska oblastva brez odškodnine 
za to.» 

Člen 119. 
Če se najde ob. preiskavi izvestnega potnika 

ali ob pregledu njegovih stvari, ko odhaja iz drža
ve, več denarja, bodisi kovanega, bodisi papir
natega, nego ga je dovoljenega, se mu presežek, 

ako ga ni prijavil, odvzame, odvzeti denar pa se 
pošlje z referatom generalnemu inspektoratu mi
nistrstva za finance v nadaljnje postopanje, po pra
vilniku o prometu z valutami in devizami z dne 
23. septembra 1921. 

Člen 120. 
Carine in carinskih davščin se opraščajo vsi 

klišeji in vse knjige «Ratnog Albuma 1914.—1918. 
god.» Andre Popovića, podpolkovnika v pokoju in 
rezervi, z dostavkom, da se vrnejo uredništvu tega 
albuma iz državne blagajne carinske davščine, ko
likor bi bile doslej plačane nanj. 

Uvozne carine in carinskih' davščin so' opro
ščeni predmeti, nabavljeni na račun reparacij za 
zetsko oblast iz kredita zlatih mark 15,000.000-—, 
ki je bil odobren z odločbo ministrskega sveta iz 
leta 1927. 

Minister za finance se pooblašča, da oprosti 
uvozne carine in ležnine kmetijski material «Sa
veza agrarnih zajednica za Slavoniju i Baranju» v 
Osijeku, ki je prispel iz Nemčije in za katerega 
se je izdalo z aktom generalne direkcije carin 
C. br. 11.727 z dne 14. februarja 1925. dovolilo za 
uvoz brez plačila carine. 

Carinskih davščin se opraščajo glede na člena 
7. in 10. pogodbe, sklenjene med kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev in «Društvom za vazdušni 
saobraćaj» v Beogradu in odobrene z odločbo mi
nistrskega sveta V. O. br. 4122 z dne 21. januarja 
1927.: 

6 kompletnih aeroplanov z motorji; 
3 rezervni kompletni motorji; 
pripadajoča oprema in rezervni deli za 6 kom

pletnih aeroplanov z motorji in 3 rezervnimi 
kompletnimi motorji; 

specialno orodje in stroji za popravila avionov 
in motorjev; 

2 avtomobilna traktorja za aerodromsko službo,. 
4 potniški avtobusi in 2 tovorna avtomobila, 
ki jih bo uvozilo za svojo lastno rabo «Društvo za 
vazdušni saobraćaj kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca». 

Člen 121. 

Minister za finance se pooblašča, da oprosti 
ležninske kakor tudi vseh drugih carinskih in 
železniških taks in davščin ona kiparska dela 
umetnika Ivana Meštrovića, ki so last države in ki 
so prispela z razstave v San Franciscu, kamor so 
bila odposlana na razstavo po odločbi ministr
skega sveta. 

Člen 122. 

Točka 31.) člena 9. v predlogu zakona o obči 
carinski tarifi se izpreminja ter se glasi: 

«Predmeti, ki jih uvažajo neposredno kot vojno 
odškodnino za svojo lastno rabo državni uradi, 
državne naprave in državni zavodi kakor tudi 
samoupravna telesa, cerkve, šole, zemljiške združ
be, poljedelske zadruge in njih zveze po pravil
niku, ki ga predpiše minister za finance.» 

Plačevanja carine se opraščajo strojne in ostale 
tehnične in železniške priprave in njih deli kakor 
tudi plovni objekti onih oseb in podjetij, ki jih uva
žajo iz naslova reparacije po razsodbi o prisojeni 
vojni škodi za svojo rabo, pod kontrolo uporablja
nja, ki jo predpiše minister za finance. Podjetja, ki 
likvidirajo, smejo odstopiti tako uvožene predmiete 
drugemu samo z odobritvijo ministra za finance. 
To se nanaša na one primere, v katerih se je 
nabava na račun reparacij že odobrila. 

'Člen 123. 

Točka 5.) občih opazk k XV. delu uvozne tarife 
v predlogu zakona o obči carinski tarifi se izpre
minja ter se glasi: 

«Kompletne instalacije za gradnjo tvornic kakor 
tudi tehnične priprave s črpaljkami in cevmi za 
melioracijska dela vodnih zadrug so proste carine 
z odobritvijo ministrstva za finance sporazumno z 
ministrstvom za trgovino in industrijo ali z ministr
stvom za poljedelstvo in vode. 

Deli strojev, omenjenih v točki 4.) občih opazk 
k XV. delu, kakor tudi oni deli tehničnih priprav 
in črpaljk za melioracijska dela vodnih 'zadrug, ki 
se ne izdelujejo v državi, so prosti carine ob po
gojih, ki jih predpiše minister za finance.» 

Člen 124. 

Plovni objekti, zaplenjeni po carinskih in mo
nopolnih zakonih, se odstopajo po komisijski oce
njeni vrednosti finančni kontroli, če jih potrebuje; 
v tem primeru se ne prodajajo na javni dražbi. 

M 
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Člen 125. 
Minister za finance se pooblašča, da sme pro

dati sporazumno s pristojnim ministrom vkljub 
odredbam zakona o državnem računovodstvu in 
drugim za to veljavnim zakonskim predpisom ob
činam državna zemljišča za gradnjo carinskih 
poslopij, skladišč, založišč, cest, propustov, pre
hodov, mostov, železniških tirov in drugih objek
tov kakor tudi jim prodati izgoto.vljene take ob
jekte, ki so državna lastnina, če je vse to potrebno 
za gradnjo omenjenih objektov ali pa zaradi njih 
uporabljanja za carinsko službo. 

Člen 126. 
Minister za finance se pooblašča, da sme dajati 

sporazumno s pristojnim ministrom vkljub odred
bam zakona o državnem računovodstvu in drugim 
za to veljavnim zakonskim predpisom občinam ,v 
zakup tudi za daljšo vrsto let, pa tudi za minimalno 
letno zakupnino, državna zemljišča, ki so potrebna 
za gTadnjo carinskih poslopij, skladišč in drugih 
objektov kakor tudi izgotovljene državne objekte 
zaradi njih uporabljanja za carinsko službo. 

Člen 127. 
Minister za finance se pooblašča, da sme spo

razumno z ministrom za gradbe in soglasno s fi
nančnim odborom narodne skupščine izpremeniti 
in dopolniti z uredbo po drugem odstavku člena 94. 
ustave odredbe zakona o tlakarini z dne 31. de
cembra 1911. ter jih prilagoditi sedanjim razmeram 
in potrebam kakor tudi po isti poti učinjati izpre-
membe in dopolnitve v izdani uredbi. 

Člen 128. 
Minister za finance se pooblašča, da sine pre

nesti na glavne carinarnice I. vrste, pri katerih 
obstoje centralne carinske blagajne, pravico, reše
vati predmete, za katere je po carinskem zakonu, 
zakonu o obči carinski tarifi in ostalih zakonih, 
katerih izvrševanje je naloženo carinskim oblast-
vom, pristojen minister za finance. 

Pristojnost reševanja teh carinarnic se razteza 
tudi na predmete iste vrste carinarnic, podrejenih 
dotični centralni carinski blagajni. 

Pritožbe zoper te rešitve.se predlagajo ministru 
za finance na način in v roku, ki ju predpisuje 
carinski zakon. 

Člen 129. ' 
Odredbe členov 221. in 224. finančnega zakona 

za leto 1924./1925., člena 73. zakona o proračunskih 
dvanajstinah za mesece april, maj, junij in julij 
1925. in členov 230. in 236. finančnega zakona za 
leto 1926./1927. ostanejo v veljavi tudi v času, 
dokler traja finančni zakon za leto 1928./1929. 

Člen 130. 
I. Ustavlja se carinsko-kazensko postopanje 

kakor tudi izvršitev neizvršenih odločilnih rešitev 
glede denarne kazni o onih kaznivih dejanjih iz 
členov 145., 159. in opazke 1. v členu 166. carin
skega zakona, členov 58., 60. in 61. carinsko-
pomorskega pravilnika, ki so jih učinili državljani 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev do všte
tega dne 31. decembra 1927., kolikor ne bi bile 
kazni višje od Din 30.000—, ob pogoju, da ob-
dolžene ali obsojene osebe takoj vplačajo redne 
davščine, s katerimi je bilo blago obremenjeno 
ob uvozu ali izvozu. 

Pri zgoraj omenjenih kaznivih dejanjih, kjer 
znaša kazen nad Din 30.000-—, se ta znesek ob 
gorenjih pogojih odbije od celokupne denarne 
kazni, ostanek kazni pa se izvrši. 

V obeh primerih je postopati s konfisciranim 
blagom po zakonu, kolikor spada blago pod kon
fiskacijo. 

Kjer ni blaga, toda se dasta njegova količina 
in vrsta nedvomno ugotoviti, morata služiti tudi 
ugotovljena količina in vrsta za izračun rednih 
davščin. 

Ce se vrsta in količina blaga ne dasta ugotoviti, 
se mora pobrati kot redna davščina 10 % izrečene 
kazni ali kazni, ki jo je treba izreči. 

II. Ustavlja se carinsko-kazensko postopanje 
kakor tudi izvršitev neizvršenih odločilnih rešitev 
o onih kaznivih dejanjih iz člena 182. carinskega 
zakona, členov 62. in 63. carinsko-pomorskega 
pravilnika, ki so jih učinili državljani kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev do dne 31. decembra 
1927. 

III. Ustavlja se carinsko-kazensko postopanje 
kakor tudi izvršitev še neizvršenih odločilnih reši
tev o onih dejanjih iz členov 81. in 121. carinskega 

zakona, ki jih je učinil «Brodarski sindikat kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» do vštetega dne 
31. decembra 1925. 

IV. Ustavlja se carinsko-kazensko postopanje 
kakor tudi izvršitev še neizvršenih odločilnih reši
tev glede pobiranja denarne kazni o onih dejanjih 
izvoznih tihotapstev z živalmi (velikimi in malimi) 
in s perutnino, ki so jih učinili državljani kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev do vštetega dne 
31. decembra 1925. 

S konfisciranim'blagom je postopati po zakonu. 
Redne davščine se morajo pobirati. 

Odredbe tega člena pod I. in IV. ne veljajo, če 
so bila kazniva dejanja učinjena s prepovedanim 
blagom kakor tudi ne, če je obdolženec ali ob
sojenec ponavljač. 

Člen 131. 
Točki 6.) člena 145. carinskega zakona se daje 

to-le zakonodajno tolmačenje: 
«Po točki 6.) člena 145. carinskega zakona se 

smatra za tihotapca oni, ki razpolaga samovoljno: 
a) z uvoženim blagom, preden ga prijavi carinar

nici; 
b) z blagom, namenjenim za provoz; 
c) z blagom, namenjenim za založišče; in 
č) vobče z blagom, ki spada pod carinsko nad

zorstvo. 
Za samovoljno razpolaganje z zgoraj navedenim 

blagom gre vselej, kadar bi kdo blago, Id je bilo 
pravilno preneseno čez carinsko črto,' preden pa je 
prijavljeno carinarnici, ali ki je že namenjeno za 
provoz ali založišče, ali vobče ob času, dokler je 
pod carinskim nadzorstvom, spravil iz carinarnice 
ali ga poizkušal spraviti zoper predpise carinskega 
zakona brez plačila ali z manj plačanimi carin
skimi davščinami, razen če ni tako dejanje že 
posebe določeno kot kaznivo s tem zakonom. Ce 
učini pri tem dejanje, kaznivo po kazenskem za
konu, kakor n. pr. če ponaredi listine, ki so pogoj 
za ocarinitev, ali ponaredi uslužbencev podpis itd., 
se mora tihotapec obtožiti tudi pri sodišču zaradi 
ustreznega dejanja iz kazenskega zakonika.» 

5.) O d r e d b e z a d r ž a v n i k a t a s t e r . 

Člen 132. 
Stroške _za_ katastrsko izmero mest in trgov 

jxDe_3M!s!T v Tcaléfïïi še' "vfšT"ižmera.""Zaradi 
tega morajo lpósfav^ro*^D^ffie'v svbr^roračun po
trebne kredite zanjo. Izmera se mora plačati v treh 
prihodnjih letih. 

Minister za finance določi velikost stroškov, ki 
jih morajo plačati poedini lastniki za izmero, iz
vršeno v selskih občinah. 

^Clen J.33. 
Material, potreben^ za dela pri vzdrževanju 

katastra^ ïrï d^ëldvn"à'"mÎ)l;№b1>feriiëuja1a* prizadete 
stranke. 

" ' Člen 134. 
Da se> izvrši vsa izmera v državi pravilno in 

enotno, se nalaga generalni direkciji katastra, da 
mora kontrolirati vse privatne, občinske, samo
upravne in državne izmere, katerih obseg je večji 
od 100 ha. To se nanaša na izmero, ki naj služi 
za osnovo zemljiškoknjižnih vpisov. 

Izmera se mora kontrolirati po tehničnih pred
pisih in katastrskem pravilniku generalne direkcije 
katastra. 

6.) O d r e d b e za d r ž a v n a p o s e s t v a . 

Člen 135. 
Minister za finance se pooblašča, da sme pro

dati manjša državna posestva, ki dajo na leto manj 
nego Din 10.000-— dohodkov, katerih uprava pa je 
združena z nerazmerno visokimi stroški. 

Tako dobljeni dohodki se uporabijo za izplačilo 
obveznosti iz prejšnjih let preko vsote kreditov, 
odobrenih s proračunom v ta namen. 

Člen 136. 
Minister za finance se pooblašča, da sme dajati 

državne nepremične imovine v daljši zakup nego 
za leto dni, toda najdlje za tri leta, če ne preseza 
letna zakupnina vsote Din 100.000-—. 

Člen 137. 
Vsa državna posestva, ki jih upravljajo poedini 

uradi in poedine naprave ter jih dajo v zakup ali 
jih ne uporabljajo za lastne potrebe po namenu ali 
ki so jim nepotrebna v celoti ali v poedinih delih, 
se morajo izročiti v upravo in voditev ministru za 

finance — generalni direkciji državnega pravo
braniteljstva in državnih posestev. 

Dohodki od teh državnih posestev se morajo 
izkazovati odslej pri proračunu ministrstva za fi
nance v dotičnih partijah. 

Od gorenje naredbe se izvzemajo ona državna 
posestva, ki se upravljajo po posebnih, samo zanje 
veljavnih zakonih. 

Prav tako se izvzemajo ona državna posestva, 
ki morajo po svojem namenu .vsekakor ostati pod. 
nadzorstvom dotičnega urada in dotične naprave, 
o čemer odloča na poslednji stopnji ministrski 
svet. 

B. Ministrstvo pravde. 

Člen 138. 
Minister pravde se pooblašča: 
I. da sme prenesti vse fonde za zidanje kaznil

nic in podobnih zavodov, ki obstoje na podstavi 
specialnih zakonov v poedinih krajinah, v en fond 
pri Državni hipotekami banki v Beogradu ali pri 
njenih podružnicah in da sme uporabljati ta fond 
na vsem ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev — razen za svrhe, ki so jim ti fondi 
namenjeni po dosedanjih predpisih — zlasti tudi: 
a) za kupovanje zemljišč, zidanje in obnavljanje 

zavodskih zgradb in ograj in uslužbenskih sta
novanj pri kaznilnicah, prisilnih delavnicah in 
državnih vzgajališčih (domovih za vzgojo malo-
letnikov) kakor tudi za izvedbo električne in
stalacije pri kaznilnici v Mariboru; 

b) za nabavljanje pohištva, orodja, strojev za 
obrte, industrijo in kmetijstvo pri omenjenih 
zavodih; 

c) za uniformiranje in oborožitev pravosodne 
straže (jetniških paznikov), kolikor ne bi za
doščal kredit, določen za to v proračunu; 
II. da sme uporabljati presežke čistih dohod

kov in obratne glavnice produktivnih gran (indu
strije in ekonomije) z odobritvijo finančnega od
bora narodne skupščine pri omenjenih zavodih za 
svrhe, navedene pod točkama I. a) in I. b), razen 
tega pa: 
a) za kurjavo, razsvetljavo, za obleko in prehrano 

obsojencev, kolikor ne bi zadoščali redni kre
diti, določeni v proračunu, kakor tudi za za
varovanje zgradb in inventarnih predmetov v 
kaznilnicah in tem podobnih zavodih; 

b) za plače in ostale prejemke honorarnim obrt
nim poslovodjam, delavniškim mojstrom in 
ekonomskim uslužbencem, ki so zaposleni v 
zavodskih produktivnih granah. 
Vsi ti izdatki in vsa ta izplačila se morajo .vršiti 

po predpisih zakona o državnem računovodstvu 
(členi 21., 86. do 95. č). 

Člen 139. 
Miu ister pravde se pooblašča, da sme odrejati 

in zahtevati iz fonda za zidanje kaznilnic izplačila 
do Din 1,500.000— za zidanje potrebnih zgradb in 
zgradb za kaznilnice in domov za vzgojo malolet-
nikov, ko se predhodno izpolnijo pogoji prvega 
odstavka v členu-21. zakona o državnem računo
vodstvu. 

Člen 140. 
Ukinja se odstavek c) «Pravilnika o posebnih 

dokladah na plačo, v denarju ali naravi, civilnim 
državnim uslužbencem, skladno s predpisom čle
na 40. zakona o civilnih uradnikih in ostalih držav
nih uslužbencih v resortu ministrstva pravde», ki 
se glasi: «jetniško osebje za čas nočne službe 
od 20. do 6. ure po Din l*— za polno uro nočne 
službe. V to službo se všteva čas, prebit na izmeni 
v stražarnici.> 

Člen 141. • 
Rok za uvedbo postopanja glede izvršitve zem

ljiškoknjižnih vpisov, določen s členom1 19. pravil
nika z dne 28. julija 1925., št. 49.660, o ubaštinjenju 
na nepremičninah y Južni Srbiji, pribavljenih v 
času od dne 1. januarja 1912. do dne 1. aprila 1925., 
se podaljšuje do konca meseca julija 1929. 

Člen 142. 
Minister pravde se pooblašča, da izda spo

razumno z ministrom za finance uredbo o povračilu 
potnih stroškov za ona službena potovanja sodnih 
nameščencev, ki se izvrše v korist in ob stroških 
privatne stranke in na njeno zahtevo. 

Člen 143. 
Občina sipiška, sreza lepeniškega, oblasti šu-

madijske, se izloča iz pristojnosti prvostopnega 
sodišča v Arandelovcu in se zopet dodeljuje v pri
stojnost prvostopnega sodišča v Kragujevcu. 
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Občina raniloviška, sreza kosmajskega, oblasti 
beograjske, se izloča iz dosedanje pristojnosti 
prvostopnega sodišča za okrožje beograjsko ter se 
dodeljuje v pristojnost prvostopnega sodišča v 
Arandelovcu. 

Občini: rudniška, ivankovška, sreza kačer-
skega, oblasti šumadijske, se izločata iz pristoj
nosti prvostopnega sodišča v Arandelovcu ter se 
zopet dodeljujeta v pristojnost prvostopnega so
dišča v Gornjem Milanovcu. 

Toliko se izpreminja člen 123. finančnega za
kona za leto 1927./1928. 

Člen 144. 
Med velikimi poletnimi počitnicami od dne 

12. julija do dne 28. avgusta morata biti pri okrož
nih sodiščih v Črni gori po dva sodnika s po enim 
pisarjem ali tajnikom, ki ju odredi predsednik 
sodišča. 

Eden teh sodnikov mora biti preiskovalec ter 
mora opravljati vse posle, ki mu pripadajo kot 
preiskovalcu po §§ 19. in 23. kazenskopravnega 
reda za Črno goro. 

Drugi mora opravljati dolžnost dežurnega sod
nika in reševati nastopne nujne stvari: 

1.) zahteve ,vseh vrst zavarovanja; 
2.) izdajanje meničnih protestov in nalogov za 

izplačilo po menicah; 
3.) postavljanje izvršne klavzule po členu 219. 

civilnosodnega reda za Črno goro; 
4.) sprejemanje denarja in depozitov, 
5.) izdajanje rešiteV glede maloletnikov — 

kot višje .varuško oblastvo — po členih 647. in 
648. občega imovinskega zakona; 

6.) reševanje pritožb zoper pripor; 
7.) predlaganje poročil ministru pravde. 
Odločbe dežurnega sodnika pretresa, kolikor 

spadajo pod pretresanje višjega sodišča, riri velikem 
sodišču dežurni sodnik z delovodjo, ki ju odredi 
predsednik velikega sodišča. 

Člen 145. 
Kotarski sodišči v Čakovcu in Prelogu, ki spa

data po sodnem okolišu pod pristojnost apelacij-
skega sodišča ,v Novem Sadu, spadata od dne, ko 
stopi ta zakon v veljavo, tudi administrativno pod 
pristojnost omenjenega apelacijskega sodišča. 

Člen 146. 
Minister pravde se pooblašča, da sme preme

ščati in postavljati osebje, čigar nepremestnost ni 
zajamčena z zakonom in ki je določeno ,v proračunu 
razhodkov za to leto, po potrebi k vsem napravam 
svojega resorta, pri katerih bi to zahtevale služ
bene koristi, ne glede na število, določeno pri po-
edinih napravah; vendar pa ne sme prekoračiti 
skupnega števila in tudi ne kredita tega osebja 
po proračunu. 

Minister pravde se pooblašča, da sme postav
ljati sporazumno z ministrom za finance tekom 
leta dnevničarje v breme kreditov za osebne pre
jemke sodišč v vsej državi, kolikor so ti krediti 
neangažirani in neporabljeni. 

Člen i A . 
Minister pravde se pooblašča, da ustanovi za 

območje vrhovnega sodišča v Sarajevu in višjih 
deželnih sodišč v Ljubljani in Splitu posebne 
fonde, v katere naj se stekajo vsi čisti dohodki 
od delavske režije v jetniščnicah, in stroški za iz
vršitev kazni, pobrani od obsojencev. 

Ti fondi služijo za gradnjo in obnavljanje sod-
nth in jetniških zgradb, za nabavljanje pohištva, 
orodja, strojev za obrte, industrijo in kmetijstvo 
v jetniščnicah in za kurjavo, razsvetljavo, obleko 
in prehrano obsojencev v vsakem teh pravnih 
območij. 

S tem se ukinjajo vsi zakonski in drugi pred
pisi v zgoraj navedenih pravnih območjih, kolikor 
nasprotujejo odredbam tega zakonskega člena. 

Minister pravde predpiše s pravilnikom izvrše
vanje te zakonske odredbe. 

Člen 148. 
Minister pravde se pooblašča, da izda spo

razumno z ministrom za promet uredbo z zakonsko 
močjo, s katero uredi vprašanje ustroja central
nega zemljiškoknjižnega urada za one zemljiške 
knjige železnic, vodnih kanalov in rudnikov, ki so 
bile prenesene y kraljevino Srbov, Hrvatov in Slo
vencev iz centralne zemljiške knjige v Budimpešti. 

Stroški za osebne izdatke potrebnega osebja 
in za materialne potrebe tega centralnega zemlji

škoknjižnega urada kakor tudi stroški, združeni z 
izmenjavo zemljiških knjig, map in arhivov med 
madžarskimi sodišči in sodišči kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev se plačujejo v tem letu iz 
rezervnih kreditov za izredne državne potrebe. 

C. Ministrstvo za prosveto. 

Člen 149. 
Minister za prosveto se pooblašča, da uvede, 

dokler se ne izenačijo zakoni, po drugem odstavku 
člena 94. ustave, z odobritvijo ministrskega sveta 
z uredbo enoten učni načrt — program — v vseh 
šolah, ki so podrejene ministrstvu za prosveto. 

Člen 150. 
Nižje gimnazije, ki niso imele v poslednjih 

treh šolskih letih koncem tretjega trimesečja nad 
120 učencev, se morajo pričenši s šolskim letom 
1927./1928. postopno zapirati.' Namesto njih se 
smejo odpirati po potrebi meščanske in strokovne 
šole. 

Člen 151. 
Členu 116. zakona o srednjih šolah se dodaja 

na koncu točke 1.): 
«Za postranski predmet se sme vzeti angleški 

ali italijanski jezilo; na koncu točke 3.) pa se 
dodaja: <za glavni predmet se sme vzeti angleški 
ali italijanski jezilo. 

Člen 152. 
Klinične bolnice, ki spadajo pod pristojnost mi-

nistra za prosveto, smejo porabljati dohodke iz 
pobranih bolniških stroškov za svoje vzdrževanje. 

Ginekološke klinike pri univerzah se smatrajo 
glede na člen 112. zakona o civilnih uradnikih in 
ostalih državnih uslužbencih za državne bolnice. 

Člen 153. 

Vkljub členu 33., odstavku b), uredbe D. B. 
br. 96.000 z dne 30. septembra 1920. kakor tudi 
poznejšim izpremembam in dopolnitvam se mora 
smatrati premestitev "učiteljev in učiteljic na pod
stavi razpisanega natečaja (konkurza) za preme
stitev na prošnjo, ker se tudi izvrši na podstavi 
prošnje. Za selitev po taki premestitvi ne pripa
dajo učiteljem (učiteljicam) potni in vozni stroški 
iz državne blagajne. 

Člen 154. 
Vkljub členu 123. zakona o državnem računo

vodstvu in členu 101. zakona o civilnih uradnikih 
in ostalih državnih uslužbencih se pooblašča mini
ster za prosveto, da sme uporabljati v proračun
skem letu 1928./1929., po izkazani potrebi, pro
fesorje univerz po pristanku univerzitetnega sveta, 
profesorje srednjih in strokovnih Sol, učitelje in 
učiteljice meščanskih in narodnih šol za poslovanje 
pri ministrstvu za prosveto, oblastnih prosvetnih 
oddelkih, muzejih, gledališčih, strokovnih šolah, 
kulturnih in humanitarnih napravah in na polo
žajih vršilcev dolžnosti šolskih nadzornikov, prav 
tako pa tudi, zopet po izkazani potrebi, uradnike 
ministrstva za prosveto in prosvetnih oddelkov 
za poslovanje pri gledališčih in drugih umetniških 
zavodih. 

Člen 155. 
Gimnazije so lahko nižje s štirimi razredi in 

popolne z osmimi razredi. 
Gimnazije se morajo popolnoma znižati na šte

vilo, za katero obstoje: kvalificirani učitelji, pred
pisano število učencev iz tega kraja, ki bi se 
drugače ne mogli izobražati na srednji šoli v bli
žini, in gimnazije, ki imajo dobre predpisane 
zgradbe in učila. Po teh merilih in zlasti po raz
logih prosvetne in nacionalne politike se ; morajo 
znižati popolne gimnazije postopno na nepopolne 
štirirazredne: začetkom prvega šolskega leta 1928./ 
/1929. od 116 na 100 in začetkom drugega šolskega 
leta na 90, dokler se ne zniža z ukinjanjem raz
redov in oddelkov in z zamenjevanjem gimnazij za 
druge strokovne šole v tretjem letu število popol
nih gimnazij na 80. 

Nepopolne gimnazije z več nego štirimi razredi 
se morajo postopno zniževati na štirirazredne. Tudi 
njih zniževanje se mora začeti koncem šolskega 
leta 1927./1928. 

Koncem šolskega leta 1927./1928. se ukine 
10 gimnazij. t 

Odločbe o znižbi in ukinitvi popolnih in nižjih 
gimnazij izda na predlog ministra za prosveto 
ministrski svet sporazumno s finančnim odborom 
narodne skupščine pred koncem šolskega leta 

1927./1928. Na račun teh prihrankov se sme otvoriti 
začetkom šolskega leta 1928./1929. nižja gimnazija 
v Đakovici. 

Člen 156. 

Člen 69. zakona o srednjih šolah in člen 3. 
uredbe S! N. br. 8457 z dne 15. junija 1921. kakor 
tudi izpremembe S. N. br. 2070 z dne 20. julija 
1927. se izpreminjajo ter se glase: 

Učitelji srednjih in strokovnih šol morajo imeti 
to-le število ur na teden: 
a) direktorji popolnih srednjih in strokovnih šol 

3 do 5, direktorji nepopolnih pa 5 do 8 ur na 
teden; 

b) profesorji srednjih in strokovnih šol 20 ur na 
teden; profesorji, ki predavajo izključno jezike 
in matematiko, in veroučitelji, ki imajo pro-
povedi ali ekshortacije, 18 ur na teden; 

c) suplenti s preko dvema službenima letoma 
18 ur na teden; 

č) pogodbeni profesorji, pogodbeni suplenti, po
godbeni predmetni učitelji, pogodbeni začasni 
predmetni učitelji in vsi ostali pogodbeni uči
telji, predmetni učitelji, začasni predmetni 
učitelji, učitelji veščin in začasni učitelji veščin 
kakor tudi vsi ostali učitelji 22 ur na teden; 

d) suplenti v prvih dveh službenih letih 15 ur na 
teden. 
Če je treba, so učitelji dolžni, tudi preko maksi

malnega Števila prevzeti honorarne ure, in sicer: 
a) suplenti v prvih dveh letih po 4 ure na teden; 
b) ostali učitelji po 6 ur na teden; 
c) direktorji nepopolnih srednjih in strokovnih 

šol 4 ure na teden. 

Člen 157. 

Minister za prosveto se pooblašča, da sme po
stavljati vkljub členu 116. zakona o državnem 
računovodstvu na srednjih šolah namesto začasnih 
predmetnih učiteljev, pogodbenih učiteljev in dnev-
ničarjev suplente in profesorje; vendar pa se s 
temi postavitvami ne smejo prekoračiti krediti, 
določeni za začasne predmetne učitelje, pogodbene 
učitelje in dnevničarje. 

Člen 158. 
Minister za prosveto se pooblašča, da sme do

voliti soglasno z ministrom za finance in z odobri
tvijo finančnega odbora narodne skupščine držav
nim tiskarnam v Beogradu, Sarajevu in na Cetinju 
porabo presežka nad preliminiranimi dohodki za 
mezde delavcev in delavk kakor tudi za nabavo 
materiala in strojev. 

Obenem se pooblašča minister za prosveto, da 
sme pokriti presežek porabe pri državni tiskarni 
na Cetinju v proračunskih letih 1926./1927. in 
1927./1928. iz dohodkov te tiskarne v istih pro
računskih letih. 

Člen 159. 
Minister za prosveto se pooblašča, da sme po

stavljati pri univerzah na predlog univerzitetnega 
sveta asistente-volonterje, ki imajo vse dolžnosti 
in vse pravice državnih uradnikov, izvzemši pra
vico do prejemkoy. Število takih asistentov ne sme 
biti večje nego 30 % razvrščenih asistentov. Čas, 
ki ga prebijejo taki asistenti na univerzi, se jim 
všteje v redna službena leta, če vstopijo pozneje 
v državno službo. 

Člen 160. 
Tri državna osrednja narodna gledališča v Beo

gradu, Zagrebu in Ljubljani imajo državno sub
vencijo za kritje osebnih izdatkov, določenih 
v državnem proračunu, in za zavarovanje zgradb 
in inventarja; vsi ostali izdatki, honorarji, režijski 
stroški in ostali materialni izdatki pa obremenjajo 
celokupne dohodke teh gledališč, in sicer po spe
cialnih proračunih, ki jih odobri minister za pro
sveto sporazumno z ministrom za finance. 

Štiri oblastna narodna gledališča s sedeži: eho 
,v Skoplju, drugo v Sarajevu, na Cetinju in v Splitu 
(skupno), tretje v Novem Sadu in Osijeku (skup
no) in četrto v Mariboru se .vzdržujejo s svojimi 
dohodki in s subvencijo, in sicer po proračunu, 
ki ga odobri minister za prosveto. 

Minister za finance se pooblašča, da sme do
voliti na predlog ministra za prosveto v breme pro
računskih rezervnih kreditov v proračunu držav
nih razhodkov državnim gledališčem: v Zagrebu 
Din 600.000-—, v Beogradu Din 400.000— in v 
Ljubljani Din 100.000—, skupaj Din 1,100.000-— 
za likvidacijo pogodbenih obveznosti in stanja do 
dne 31. avgusta 1928. 
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Člen 161. 
Diplomirani slušatelji IV. letnika višje peda

goške šole se smejo postaviti v ustrezno službo 
I. kategorije prosvetne stroke ter se porazdele v 
tem primeru po skupinah te kategorije, kolikor 
imajo pač let državne službe; vendar pa se jim 
odbijejo za napredovanje po skupinah štiri leta 
študij na višji pedagoški šoli. Kot učitelji ne smejo 
napredovati po skupinah, dokler ne opravijo pred
pisanega profesorskega izpita; izvzemši položaj 
na učiteljiščih, ne smejo dobiti višjega položaja, 
nego je najvišji položaj profesorjev na teh in njim 
enakih strokovnih šolali. 

Onim učiteljem srednjih šo], ki so opravili kot 
učifelji-absolvirani slušatelji filozofske fakultete 
diplomski izpit po demobilizaciji zato, ker jih je 
ovirala vojna, se priznavajo za napredovanje po 
skupinah vsa leta, ki so jih prebili kot učitelji 
srednje šole. 

Člen 162. 
Noben film, bodisi da se uvozi v državo iz ino

zemstva, bodisi da je proizvod domačega izdelo
vanja, se ne sme prikazovati, dokler ne prebije 
cenzure ministrstva za prosveto. 

Kdo naj vrši to cenzuro in kako naj jo vrši, 
predpiše minister za prosveto s pravilnikom. 

Člen 163. 
Zalogi šolskih knjig v Zagrebu in Ljubljani se 

odstopita v 15 dneh oblastnima samoupravama v 
Zagrebu in Ljubljani. 

Č. Ministrstvo za vere. 

Člen 164. 
Minister za vere se pooblašča, da sme vršiti 

izplačila potnih in selitvenih stroškov onim du
hovnikom, ki ostanejo zaradi regulacije župnij ali 
drugače brez župnije ter se pridele ,v drugo žup
nijo. Izdatek se mora vršiti v mejah kreditov, 
odobrenih v partiji za potne, vozne in selitvene 
stroške in dnevnice pri pravoslavni verski upravi 
za to proračunsko leto, in sicer po veljavnih pred
pisih o potnih in selitvenih stroških državnih urad
nikov II. kategorije. 

Člen 165. 
Minister za vere se pooblašča, da sme porabiti 

presežek dohodkov, preliminiranih v proračunu 
dohodkov od vplačil za vzdrževanje dijakov v 
bogoslovnicah, za potrebe bogoslovnic in vzdrže
vanje internatov. 

Cleu 166. 
Bira se izplačuje župnijskim duhovnikom in 

imamom v mesečnih obrokih v breme kredita, 
odobrenega v ta namen v partiji proračuna držav
nih razhodkov. V mejah tega kredita določi mini
ster za vere velikost bire za ,vsako župnijo po 
obremenitvi davčnih poglavij za leto 1926.; če za 
to leto ni obremenitve, velja obremenitev za leto 
1925. 

Člen 167. 
Rodbine svečenikov, ki so jih ubili Bolgari, 

Avstro-Madžari in Nemci, dobivajo poleg vseh red
nih prejemkov iz fondov ali državne blagajne po 
Din 500-— na mesec kot narodno priznanje in po 
Din 150 — na mesec kot doklado za vsakega malo-
letnega otroka poleg draginjske doklade po uredbi 
D. R.br. 88.900/25. 

Če so otroci brez matere, prejema to priznanje 
Din S00-— najstarejši otrok, ostali, kolikor jih je, 
pa prejemajo po Din 150-— na mesec. Če se mati 
zopet omoži ali če umre, preide pravica do te 
podpore — narodnega priznanja — na otroke, toda 
tako, da prejemajo teh Din 500-— dečki do polno
letnosti, deklice pa do omožitve. Ob popolni telesni 
ali duševni nesposobnosti se smeta podaljšati 
podpora in doklada Din 150-— za otroke do smrti, 
za dečke pa, ki se šolajo, dokler ne dovrše 23. leta 
starosti; drugače veljajo za doklado Din 150-— 
na mesec zà otroke predpisi o rodbinski dokladi 
za otroke po uredbi D. R. br. 88.900/25. 

To podporo — narodno priznanje — uživajo 
tudi rodbine onih svečenikov, ki so umrli v inter
naciji ali ki jih je zaradi telesnega in duševnega 
trpljenja kmalu po povratku iz internacije zadela 
smrt. 

Člen 168. 

Minister za vere se pooblašča, da reši po na
lašč za to določeni komisiji, v katero naj spadajo: 
metropolit skopljanski, veliki župan skopske ob
lasti in prosvetni inspektor v Skoplju ali njegov 
namestnik, vsa sporna vprašanja in popolnoma 

dovrši začeto delo za razmejitev in določitev last
ninske pravice spornih posestev med cerkvami 
in samostani na eni in šolami na drugi strani 
v Južni Srbiji. 

Odločbe te komisije so izvršne ter imajo moč 
izvršnih sodnih razsodb, ko jih soglasno odobrita 
minister za vere in minister za prosveto. Če se ne 
moreta zediniti, odloči definitivno ministrski svet 
na predlog ministra za vere. 

Člen 169. 
Minister za vere se pooblašča, da ustanovi po 

členu 28. zakona o dvanajstinah za mesece avgust, 
september, oktober in november 1925. strokovno 
komisijo za razmejitev med državnimi in cerkveno-
samostanskimi posestvi v eparhijah: cetinjski, 
nikšiški in peški „v Črni gori, ki uredi tudi imo
vinska razmerja med zahvatinarji in zakupniki 
cerkveno-samostanskih posestev na eni strani in 
pristojnimi cerkvenimi oblastvi ali cerkveno-
samostanskimi upravami na drugi strani. Komisijo 
sestavljajo en predstavnik ministrstva za vere, en 
predstavnik ministrstva pravde in en predstavnik 
ministrstva za finance. 

Delo te komisije se mora dovršiti v dveh letih. 
Komisija odloča po svobodnem prepričanju na 

podstavi zbranega dokaznega materiala. 
Zoper odločbo komisije se sme vložiti pritožba 

v 15 dneh na ministra za vere, čigar odločba je 
dokončna; novi dokazi v pritožbi se ne sprejemajo. 
Pritožba se izroči komisiji. 

Ko se urede ta razmerja, se izroče cerkvena in 
samostanska posestva v Črni gori v lastno uporabo 
pristojnim oblastvom srbske pravoslavne cerkve, 
ki izvrše na podstavi izvršnih odločb v treh letih 
zemljiškoknjižni vpis tako razmejenih cerkveno-
samostanskih posestev. 

Dohodki s teh posestev se morajo vlagati, koli
kor se zadosti členu 220. konzistorialne ustave za 
Črno goro, v državno blagajno za kritje cer
kvenih potrebščin v Črni gori, razen če so po bistvu 
obveznosti zasebnopravnega značaja. Stroški komi
sije obremenjajo kredit za potne in vozne stroške, 
odobren v proračunu razhodkov ministrstva za vere. 

Člen 170. 
Minister za vere se pooblašča, da sme spo

razumno z ministrom za finance pozicijo za «pod
poro in miloščine upokojenim ali za cerkveno-
parohijsko službo onesposobljenim duhovniškim 
osebano partije za razne podpore in subvencije, 
odobreno pri pravoslavni verski upravi v pro
računu razhodkov za. to leto, po potrebi zvišati iz 
prihrankov poglavja «Srbsko-pravoslavne bogo-
slovnice» v proračunu razhodkov ministrstva za 
vere za to proračunsko leto. 

Člen 171. 
Minister za vere se pooblašča, da sme porabljati 

od vsote, določene v poglavju «Pravoslavna verska 
uprava» za tehnična dela ob restavraciji zgodovin-
sko-arhitektonskih spomenikov Ziće, Sopoćana, 
Đurđevih stubov in stupov, Matejića in Banjske, 
cerkva in samostanov pravoslavne cerkve, tudi kot 
podporo za popravila in gradnjo samostanov, cer
kva, cerkvenih in samostanskih poslopij in drugih 
cerkvenih naprav v državi. 

Člen 172. 
Vsoto Din 100.000-—, izplačano «Udruženju re

zervnih oficira i ratnika — pomoćnoj ženskoj sekciji 
Fidaka> v Beogradu za napravo rakev na beograj
skem novem pokopališču po odločbi ministra za 
vere V. br. 11.906 z dne 4. oktobra 1927., je smatrati 
za podporo gorenji združbi in jo porabiti v gorenji 
namen, priznanico, izdano o tej vsoti, pa za likvidno 
listino. 

D. Ministrstvo za notranje posle. 

Člen 173. 
Minister za notranje posle sme dovoliti, da se 

uporabljajo posteljne stvari (rjuhe, prevlake in 
blazine) kakor tudi preobleka (spodnje hlače in 
srajce) pri orožnikih, ko so doslužile rok in so se 
popolnoma obrabile, na orožniških postajah za 
čiščenje orožja in ostale opreme, da se prodaja ob
rabljena oblačilna oprema, po četah, ko se z nje 
snamejo znaki, ki jo oznamenujejo za orožniško 
odelo, in da se uporablja denar za popravila odel 
v vojaških delavnicah. 

Člen 174. 
Orožniki imajo, kadar potujejo službeno, pra

vico do brezplačne vožnje na vseh državnih želez
nicah in ladjah. 

Legitimacije za taka potovanja predpiše mini
ster za notranje posle sporazumno z ministrom za 
promet. 

Člen. 175. 
Vkljub členu 5. zakona o orožniškem pokojnin

skem fondu vlagajo vsi orožniki v orožniški pokoj
ninski fond prispevek v znesku 3 % plače, doklad 
na službeni rok ali pokojnine in osebne draginjske 
doklade. 

Člen 176. 
Ministrski svet se pooblašča, da izpremeni in 

dopolni na predlog ministra za notranje posle in 
ministra za finance soglasno s finančnim odborom 
narodne skupščine z uredbo po členu 94. ustave 
odredbe zakona o orožništvu in zakona o orož
niškem pokojninskem fondu. 

Izpremembe in dopolnitve se morajo izvršiti v 
nastopnih mejah: 

1.) Prejemke orožnikov, kaplarjev in podčast
nikov je treba, jemaje za osnovo dosedanjo raz
delitev, urediti tako, da se krediti, odobreni s pro
računom za te izdatke, ne smejo prekoračiti. 

2.) Odredbe o pokojnini se morajo izpremeniti 
in dopolniti tako, da se spravijo v sklad s pokojnin
skimi prejemki ostalih državnih uslužbencev. S tem 
se ne sme zvišati dotacija fondu, ki jo sedaj daje 
država po proračunu razhodkov. 

Te izpremembe in dopolnitve glede velikosti 
pokojnine se ne smejo nanašati na orožnike in 
orožniške rodbine, ki jim je bila pokojnina do
ločena, preden stopi ta zakon v veljavo, razen dra-
ginjskih doklad, ki se jim priznajo po pooblastitvi 
s tem zakonom. 

Člen 177. 
Ministrski svet se pooblašča, da določi na pred

log ministra za notranje posle starejšinam pri orož
ništvu namesto dnevnic povprečno mesečno do
klado 

Člen 178. 
Minister za notranje posle se pooblašča, da 

izda po zakonu z dne 12. avgusta 1922. (razglaše
nem v «Službenih Novinah» z dne 23. decembra 
1922., št. 288/LI), ki velja za Slovenijo, v šestih 
mesecih ustrezno uredbo tudi za Bosno in Herce
govino o ustanovitvi fonda v korist gasilnih dru
štev in za podpiranje poškodovanih gasilcev. 

Člen 179. 

Minister za finance in minister za notranje posle 
se pooblaščata, da izdasta uredbo, po kateri se 
sme, dokler se končno ne uredi z Ogrsko vprašanje 
pokojnin bivših beležnikov, izplačati skupaj Din 
200.000— na račun teh pokojnin. Izplačilo te 
vsote se mora izvršiti iz kredita II. dela «Pokoj
nine, razpoloženja itd.> v proračunu razhodkov za 
to proračunsko leto. 

Člen 180. 
Minister za notranje posle se pooblašča, da 

predpiše soglasno z glavno kontrolo uredbo, s 
katero se uredi pri orožništvu najpraktičnejše po
stopanje za preskrbovanje, izpričevanje in likvidi
ranje vseh izdatkov denarnega in materialnega 
značaja. 

Člen 181. 
Pri komandi celokupnega orožništva v Beogradu 

se ustanavlja po členu 20. zakona o ureditvi glav
nega državnega računovodstva in ostalih finančnih 
uprav z dne 5. maja 1911. specialna blagajna, ki 
naj posluje skladno s predpisi členov 21. in 22. 
istega zakona. 

Navodila, kako naj se vrši obračunavanje, pred
piše minister za finance. 

Člen 182. 
1.) Okrožni načelništvi ,v Peći in Novem Pa-

zarju se ukinjata. Njiju pristojnost se prenaša na 
poglavarja peškega sreza in na poglavarja dežev-
skega sreza. 

2.) Sreski poglavarstvi v Zjumu in Boljaniću 
kakor tudi poglavarstva mestnih srezov banje-
luškega, mostarskega in tuzlanskega se ukinjajo. 

Njih pristojnost se prenaša, in sicer: 
pristojnost poglavarja haskega sreza v Zjumu 

na poglavarja šarplaninskega sreza; 
pristojnost poglavarja boljaniškega sreza na po

glavarja plevaljskega sreza; 
pristojnost poglavarja mestnega banjeluškega 

sreza na poglavarja selškega banjeluškega sreza z 
dostavkom, da se nazivlje odslej ta srez: banjeluški 
srez; 



41. 274 Letnik X. 

pristojnost poglavarja mestnega mpstarskega 
sreza na poglavarja selškega mostarskega sreza z 
dostavkom, da se imenuje ta srez odslej: mostarski 
srez; in 

pristojnost poglavarja mestnega tuzlanskega 
sreza na poglavarja selškega tuzlanskega sreza z 
dostavkom, da se imenuje ta srez odslej: tuzlan
ski srez. 

3.) Sreske ekspoziture v Blacu, Budvi, Velim-
lju, Goranskem, Manastirju Morači, Cevu, Rudu, 
Donjem Vakufu, Starem Majdanu se ukinjajo. 

Pristojnost teh ukinjenih sreskih ekspozitur se 
prenaša na poglavarje srezov, v katerih okolišu so 
ukinjene sreske ekspoziture. 

4.) Policijska komisarîata v Gradskem in Vršcu 
se ukinjata. 

5.) Ukinja se urad: komisar velikega župana za 
mesto Sarajevo (bivši vladni komisar za mesto 
Sarajevo) v Sarajevu. 

6.) Siročadski stoli na ozemlju baške, beograj
ske in podunavske oblasti se ukinjajo, ker je njih 
pristojnost prenesena na oblastne samouprave. 

Siročadski stoli v Medjimurju, ki pripadajo teri
torialno mariborski oblasti, ostanejo še nadalje. 

Pristojnost teh ukinjenih uradov se mora pre
nesti z naredbo ministra za notranje posle v enem 
mesecu od dne, ko stopi ta zakon v veljavo. 

Člen 183. 
Mestne občine, v katerih so državne policije ali 

v katerih se uvedejo take policije z odločbo mi
nistra za notranje posle po predhodnem pristanku 
ministra za finance, morajo prispevati za vzdrže
vanje teh policij. 

To se uredi s pravilnikom, ki ga predpiše mini
ster za notranje posle sporazumno z ministrom za 
finance. 

I. B o l n i c e . 
a) Davčni zavezanci z letnim neposrednjim dav

kom brez osebnega davka in pribitka do vštetih 
Din 10-— ne plačujejo bolniških stroškov 
(člen 26., točka 4., zakona o ureditvi sanitetne 
stroke). 

b) Davčni zavezanci z letnim neposrednjim davkom 
brez osebnega davka in pribitka od Din 10-— 
do vštetih Din 30— plačujejo za bolniške stro
ške po Din 10— na dan. 

c) Davčni zavezanci z letnim neposrednjim davkom 
brez osebnega davka in pribitka od Din 30'— 
do Din 50— plačujejo po Din 20-— na dan. 

č) Davčni zavezanci z letnim neposrednjim davkom 
brez osebnega davka in pribitka od Din 50-— 
do vštetih Din 100-— plačujejo po Din 30-— 
na dan. 

d) Davčni zavezanci z letnim neposrednjim davkom 
brez osebnega davka in pribitka od Din 100*— 
do vštetih Din 200-— plačujejo po Din 40'— 
na dan. 

e) Davčni zavezanci z letnim neposrednjim davkom 
brez osebnega davka in pribitka nad Din 200-— 
plačujejo po Din 50— na dan. 

f) Starejšine (rodbinskih) zadrug z več nego tremi 
nedoletnimi domačini, a 20 polnoletnimi zadru-
garji, in vdove z več nego tremi maloletnimi 
otroki ne plačujejo bolniških stroškov zase in 
za svoje člane, če plačujejo neposrednjega 
davka brez osebnega davka in pribitka do všte
tih Din 20-—; če plačujejo od Din 20-— do 
vštetih Din 50-—, plačujejo po Din 10-— na dan; 
če pa plačujejo nad Din 50-—, veljajo zanje obče 
odredbe. Polnoletni otroci, ki ne žive skupaj z 
očetom in ki si služijo posebe, plačujejo bol
niške stroške sami. 

E. Ministrstvo za narodno zdravje. 

Člen 184. 
Minister za narodno zdravje se pooblašča, da 

sme uporabljati sporazumno z ministrom za finance 
kredite, namenjene materialnim razhodkom za pre
iskovanje in zatiranje nalezljivih bolezni, tudi za 
osebne razhodke, kolikor so ti razhodki v zvezi z 
zatiranjem nalezljivih bolezni, pa ne bi bilo v dru
gih proračunskih partijah dovolj kreditov za te 
osebne razhodke, a samo, če se pojavijo jako raz
širjene epidemije. 

Člen 185. 
Nižje sanitetno osebje, ki se na službi pri zatira

nju epidemije onesposobi za delo, prejema vzdrže-
valnino; če pa tak uslužbenec umre, prejema rod
bina podporo v znesku, ki ga določi minister za 
narodno zdravje sporazumno z ministrom za 
finance. 

Člen 186. 
Minister za narodno zdravje se pooblašča, da 

sme zadolžiti sporazumno z ministrom za finance 
po odločbi ministrskega sveta kopališča, zdravi
lišča, sanatorije in okrevališča ali v državi ali v 
inozemstvu za potrebe njih izpopolnjevanja; uprave 
kopališč pa morajo postavljati anuitete za odplače
vanje teh dolgov v svoje proračune. 

Uprave teh naprav se pooblaščajo, da smejo 
trositi v mejah odobrenih kreditov, prav tako pa da 
smejo uporabljali presežke dohodkov za materialne 
razhodke kakor tudi za investicije in olepševanje 
kopališč in povečevanje potrebnega osebja, vse s 
predhodno odobritvijo ministra za narodno zdravje 
in ministra za finance. 

Minister za narodno zdravje se pooblašča, da 
sme uporabljati odredbe tega člena sporazumno z 
ministrom za finance tudi na druge naprave svo
jega resorta, za katere se pokaže potreba. 

Drugi in tretji odstavek člena 4. zakona o kopa
liščih, rudninskih in toplih vodah z dne 7. junija 
1914 se izpreminjata in na njiju mesto stopa novi 
odstavek: <Ce država ne bi mogla ali ne bi hotela 
ukoriščati rudninske ali tople vode, sme odstopiti 
svojo pravico na podstavi odločbe ministrskega 
sveta za izvesten omejen čas prvenstveno samo
upravnim telesom ali osebam, ko začuje o tem 
mnenje stalnega kopališkega odbora.> 

Odredbe zakona o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih se nanašajo na vse osebe, ki 
se postavljajo pri omenjenih napravah na osnovi 
njih posebnih proračunov. 

Člen 187. 

V bolnicah, ki se vzdržujejo izključno v breme 
državne blagajne, se plačujejo bolniški stroški po 
naslednji lestvici: 

II. B o l n i c e z a d u š e v n e b o l e z n i . 
a) Davčni zavezanci z letnim neposrednjim davkom 

brez osebnega davka in pribitka do vštetih 
Din 30*— ne plačujejo bolniških stroškov 
(člen 26. b, točka 8., zakona o ureditvi sanitetne 
stroke). 

b) Davčni zavezanci z letnim neposrednjim davkom 
brez osebnega davka in pribitka od Din 30-— 
do vštetih Din 50-— plačujejo po Din 5"— 
na dan. 

c) Davčni zavezanci z letnim neposrednjim dav
kom brez osebnega davka in pribitka od 
Din 50— do vštetih Din 100-— plačujejo po 
Din 8*— na dan. 

č) Davčni zavezanci z letnim neposrednjim davkom 
brez osebnega davka in pribitka od Din 100*— 
do vštetih Din 200-— plačujejo po Din 12-— 
na dan. 

d) Davčni zavezanci z letnim neposrednjim davkom 
brez osebnega davka in pribitka nad Din 200;— 
plačujejo po Din 15'— na dan. 

III. 
Roditelji in varuhi plačujejo za otroke do 10 let 

starosti polovico takse, ki bi jo sicer ti plačevali po 
davčni moči roditeljev ali mase. 

Za vojake in podčastnike kakor tudi za orož
nike, ki jih pošiljajo v civilne bolnice na zdrav
ljenje vojaška oblastva, plačuje ministrstvo za voj
sko in mornarnico dejanski učinjene stroške. Ta 
izplačila vrši ministrstvo za vojsko in mornarnico 
po pristojnih vojaških komandah in napravah ne
posredno dotičnim bolnicam na zahtevo ministrstva 
za narodno zdravje. V bolnicah, ki se vzdržujejo iz 
svojih dohodkov, plačuje ministrstvo za vojsko in 
mornarnico stroške za zdravljenje po najnižjem 
oskrbnem razredu, določenem za poedine bolnice, 
na podstavi računov, ki jih predlože bolniške upra
ve, neposredno bolniškim upravam. 

Pravica ministra za narodno sdravje v točki 5.), 
drugem odstavku, člena 26. zakona o ureditvi sani
tetne stroke velja še nadalje; prav tako odločba mi
nistrskega sveta z dne 10. novembra 1919., št. 8472, 
za one, ki jih ne bi bilo mogoče najti zaradi plačila 
bolniških stroškov ali če se ne bi mogli ti stroški 
izterjati iz kakršnihkoli razlogov; o razknjižbi do
tične vsote odloči minister za narodno zdravje. Ce 
pa bi se s temi zgodila krivica bolniškim ali drugim 
oblastvom, se izterjajo ti stroški od odgovornih 
oseb. 0 izterjavi bolniških stroškov od odgovornih 
oseb odloča minister za narodno zdravje. 

Bolniške stroške izterjujejo finančna oblastva 
na račune, ki jih predlagajo bolnice. 

Skupni dohodek, ki ga dado ta povračila stro
škov, se steka v državno blagajno. 

Za izplačevanje bolniških stroškov po tujih 
državljanih veljajo odredbe o pogodbah, ki se skle
nejo z dotičnimi državami. Ce takih odredb ni, do
loči višino te takse ministrstvo za narodno zdravje. 

Bolniški stroški se pobirajo po tej odredbi tudi, 
kolikor se niso pobrali po odredbi člena 44. finanč
nega zakona o sedmih proračunskih dvanajstinah 
za leto 1921. z dne 27. junija 1921. 

Bolnice v ljubljanski in mariborski, tuzlanski, 
sarajevski, vrbaski, mostarski, bihaški in travniški 
oblasti se vzdržujejo iz lastnih dohodkov. Vsota 
razhodkov, določenih v proračunu za te bolnice, se 
smatra za podporo tem bolnicam. Proračun teh 
bolnic odobri minister za narodno zdravje. Prav 
to velja za bolnice v splitski in dubrovniški oblasti. 
Občine izplačujejo račune za zdravljenje svojih 
siromašnih občanov neposredno bolnicam po pri
stojnih davčnih uradih. 

Organi osrednjega urada za zavarovanje delav
cev plačujejo za zdravljenje svojih članov v bol
nicah, ki se vzdržujejo izključno iz državnega pro
računa, dnevno takso Din 22-—. Vse bolnice pri
držujejo te dohodke, da pokrivajo svoje razhodke. 
V bolnicah, ki se vzdržujejo iz svojih dohodkov, 
plačujejo organi osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev dnevno takso, ki jo določi za zdravljenje 
ostalih bolnikov minister za narodno zdravje za 
najnižji oskrbni razred. To velja tudi za člane 
železniških humanitarnih fondov in rudarskih bra-
tovskih skladnic, katerih uprave plačujejo za zdrav
ljenje svojih članov iste takse. 

Člen 6. pravilnika Z. br. 19.860 z dne 4. avgusta 
1924., ki je bil odobren s členom 58. zakona o pro
računskih dvanajstinah za mesece avgust, septem
ber, oktober in november 1925., se izpreminja ter 
se glasi: «Osebje, ki je nameščeno in stanuje v 
bolnici, sme prejemati kot hrano samo en jedilni 
obrok; hrana se iz bolnice ne sme nositi ne izgotov-
ljena ne v naravi.> 

Pravilnika o pravici do prejemkov v naravi 
Z. br. 19.860/24 in D. R. br. 87.000/26, izdana na pod
stavi člena 40. zakona o civilnih uradnikih in osta
lih državnih uslužbencih, se izpreminjata tako, da 
odtezajo uprave bolnic osebam, naštetim v členu 2. 
pravilnika Z. br. 19.860/24, od osebne draginjske 
doklade 20%, da pokrivajo razhodke za dajanje 
teh prejemkov. Dvojni jedilni obrok se ukinja. 

Upravniki bolnic smejo dobivati hrano zase in 
za rodbinske člane samo, če stanujejo v bolnici in 
jé v ta namen zanje zgrajeno stanovanje, a ne iz
vršujejo privatne prakse. Uprave bolnic jim odte
zajo od osebnih draginjskih doklad in rodbinskih 
doklad 20 %, da pokrivajo svoje razhodke. 

Izmed administrativno-upravnega osebja sme 
stanovati v bolnici samo ekonom bolnice, v bolni
cah z več nego 400 posteljami pa po en pomočnik-
ekonom, knjigovodja in skladiščnik in po en urad
nik sprejemnega oddelka. To se ne nanaša na bol
nice v Stenjevcu, Toponici in na Studencu. 

Dnevničarjem odtezajo uprave bolnic za stano
vanje in hrano, ki jo prejemajo v bolnicah, 20 % 
od skupnih prejemkov ter pridržujejo te vsote, da 
pokrivajo svoje materialne razhodke. 

Uradnikom in uslužbencem, ki uživajo po pra
vilnikih Z. br. 19.860/24 in D. R. br. 87.000/26 pra
vico do stanovanja v bolnicah, odtezajo uprave 
bolnic vso njih stanarino, da pokrivajo svoje raz
hodke. 

To vsoto in vsote iz prednjih štirih členov od
tezajo bolniške uprave, da pokrivajo materialne 
razhodke za prehrano osebja. 

Cas, ki ga prebijejo absolvirani zdravniki v ob
veznem praktičnem enoletnem poslovanju, se jim 
všteje v čas državne in samoupravne službe, če 
prestopijo neposredno po končanem praktičnem 
letu v državno ali samoupravno službo. 

Člen 188. 
Minister za narodno zdravje se pooblašča, da 

sme ustanoviti v državnih bolnicah in v bolnicah, 
ki so v državni upravi, za zdravljenje bolnikov tri 
oskrbne razrede. V III. razredu se pobirajo takse 
za zdravljenje kakor doslej; za I. in II. razred pa 
določi takse za zdravljenje minister za narodno 
zdravje. Število postelj, ki se smejo določiti za I. in 
II. razred, ne sme biti večje nego 15 % števila po
stelj v poedini bolnici. Poleg taks, ki se določijo za 
zdravljenje v I. in II. razredu, ne smejo pobirati 
ne uprave bolnic ne zdravniki in uslužbenci bolnic 
nikakršnih drugih taks. 

Minister za narodno zdravje se pooblašča, da 
odobruje skladno s členom 3. zakona o nagradah 
za zdravniške posle iz teh dohodkov bolniškim 
zdravnikom nagrade, določene s posebnim pravil
nikom, sporazumno s finančnim odborom narodne 
skupščine. x 

Vse dohodke od zdravljenja v I. in II. razredu 
pridržujejo bolnice, da pokrivajo svoje materialne 
razhodke. 

<i 

-lila?-
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Z dohodki, ki jih pobirajo bolnice za zdravljenje 

vojakov, orožnikov in delavcev, kakor tudi z denar
jem, ki ga odtezajo bolnice svojemu osebju za 
stanovanje, kurjavo in hrano, razpolaga minister 
za narodno zdravje ter jih uporablja za vse ma
terialne potrebe bolnic. 

Člen 189. 
Minister za finance se pooblašča, da sme dati iz 

proračunskih rezervnih kreditov na zahtevo mini
stra za narodno zdravje sremski, osiješki, zagreb
ški in primorsko-krajiški oblasti na razpolago vsoto 
do Din 8,000.000—, da pokrivajo bolniško-oskrbne 
stroške, ki jih plačujejo te oblasti po odredbah za
kona o ureditvi zdravstvene službe iz leta 1894. 

Minister za finance se pooblašča, da sme dati 
iz proračunskih rezervnih kreditov na zahtevo mi
nistra za narodno zdravje mariborski in ljubljanski 
oblasti na razpolago potrebno vsoto, da se izplača 
dolg države 'za vzdrževanje bolnic v teh oblastih 
v proračunskih letih 1926./1927. in 1927./1928. 

Člen 190. 
Minister za narodno zdravje se pooblašča, da 

predpiše za ambulatorne preglede in zdravljenje 
na radioloških oddelkih in na oddelkih za zobne 
bolezni poedinih naprav, da se pokrivajo razhodki 
za nabavo materiala, takse, ki jih pridržujejo te 
naprave, da pokrivajo razhodke te vrste. 

Člen 191. 
Zdravstvene zadruge in vse ostale sanitetne na

prave «Saveza zdravstvenih zadruga» se smatrajo 
za javne zdravstvene naprave pod nadzorstvom 
ministrstva za narodno zdravje. Te napraye morajo 
vršiti one naloge, ki jih vrše tudi državne naprave 
le vrste, ter imajo potemtakem iste pravice kakor 
državne naprave. Vendar pa ne daje ta odredba ne 
<Savezu zdravstvenih zadruga» ne njegovim napra
vam nobene pravice do kakršnekoli državne pod
pore v denarju ali materialu, razen kolikor se to 
odobri s proračunom, in tudi ne pravice, da bi jih 
država prevzela v vzdrževanje bodisi glede oseb
nih, bodisi glede materialnih razhodkoy. 

Člen 192. 

Če vrše državni in samoupravni zdravniki pre
gled po členu 108. zakona o civilnih uradnikih in 
ostalih državnih uslužbencih • na zahtevo države, 
nimajo pravice do zdravniške nagrade. 

Člen 193. 
Lekarni Zakladne bolnice v Zagrebu se pri

znava pravica javnosti. Njen proračun odobri mini
ster za narodno zdravje sporazumno z ministrom 
za finance. Čisti dohodek te lekarne se uporablja 
za izpopolnjevanje in vzdrževanje Zakladne bolnice 
"v Zagrebu. 

Člen 194. 
Za oskrbo bolnikov naših državljanov v onih 

bolnicah, ki se vzdržujejo iz bolniško-oskrbnih 
stroškov, se izplačujejo bolniški in lekarniški ra
čuni, ki se morajo izplačati po zakonu iz državne 
blagajne, ,v breme ustreznih partij proračuna, ko 
jih pošljejo v izplačilo pristojni nakazòvalci, ne 
glede na čas oskrbe in zdravljenja bolnikov. 

Člen 195. 
Minister za narodno zdravje se pooblašča, da 

predpiše sporazumno z ministrom za trgovino in 
industrijo,, z ministrom za poljedelstvo in vode in 
s finančnim odborom narodne skupščine po drugem 
odstavku člena 94. ustave uredbe o kontroli živ-, 
ljenskih potrebščin, uvozu, produkciji, kontroli in 
prodajanju serumov in zdravil. 

Člen 196. 
Desinfektorji pri sreskih ali oblastnih referentih 

se prevedejo, ko stopi ta zakon v veljavo, z vsemi 
svojimi prejemki na samoupravne proračune. 

Srezi ali mesta morajo postaviti za vsakih 30.000 
prebivalcev najmanj po enega kvalificiranega des-
infektorja z zvaničniškimi prejemki. Postavljajo jih 
samoupravna telesa, toda šele, ko je ministrstvo 
za narodno zdravje ocenilo kvalifikacijo. 

Izplačevanje prejemkov prevedenih ali postav
ljenih desinfektorjev obremenja materialne kredite 
za stroške ali prihranke, nepreliminirane v pro
računih samoupravnih teles, kolikor jih ne bi bho 
za sedaj mogoče postaviti v breme partij za osebne 
izdatke. Ko se sestavljajo novi samoupravni pro
računi, se morajo postaviti vanje tudi plače za ono 
Število desinfektorjev, ki ga je treba po številu 
Prebivalstva. 

Samoupravna oblastva morajo pošiljati v tečaje 
za desinfektorje, ki jih organizira ministrstvo za 
narodno zdravje, štipendiste, ki se pripravljajo za 
desinfektorje, kolikor jih niso že namestila. 

Vsi dosedanji pravilniki in predpisi o službi in 
dolžnostih desinfektorjev veljajo tudi za te samo
upravne desinfektorje. 

Minister za narodno zdravje se pooblašča, da 
izda pravilnik in predpise o načinu postavljanja in 
porazmeščanja, o strokovnih in disciplinskih raz
merjih in o vsem ostalem za vse desinfektorje. 
Oblasti, kjer še ni sreskih samouprav, morajo po
stopati po teh odredbah, čim se te samouprave 
organizirajo. 

Člen 197. 
Minister za narodno zdravje se pooblašča, da 

sme predpisati pri higienskih zavodih in napravah 
za poedina opravila in poedine produkte takse, ki 
jih pridržujejo te naprave, da pokrivajo svoje ma
terialne razhodke. 

Člen 198. 
Pri Državni hipotekami banki se ustanavlja 

fond za zdravstveno zaščito učencev. Za ustanovitev 
tega fonda se določata taksi za zdravstveno zaščito 
učencev: y srednjih in njim podobnih šolah 
Din 20-— za šolsko leto, na univerzah pa Din 30'— 
za semester. To takso mora položiti v gotovini vsak 
učenec, razen siromašnih, po zakonu o taksah, ko 
se vpiše v šolo ali na univerzo. 

Univerzitetna in šolska'••'.oblastva izročajo te 
takse takoj Državni hipotekami banici. 

Iz sredstev tega fonda se pokrivajo vsi «stroški, 
ki se nanašajo na zdravstveno zaščito učencev: 
vzdrževanje šolskih poliklinik, zdravljenje bolnih 
učencev in ustanavljanje naprav za zdravstveno za
ščito učencev. 

Minister za narodno zdravje predpiše sporaz
umno z ministrom za prosveto uredbo o upravlja
nju fonda in o načinu, po katerem naj se trosijo 
sredstva fonda, sporazumno s finančnim odborom 
narodne skupščine. 

Člen 199. 
Ko se določajo pogoji za otvarjanje novih lekarn 

v zvezi s točko 2.) člena 24. zakona o ureditvi sani
tetne stroke in o čuvanju narodnega zdravja in 
§ 4. zakona o lekarništvu z dne 11. aprila 1894., 
je treba jemati v postey po potrdilu suda dotične 
občine (mestnega ali občinskega zastopništva) šte
vilo prebivalstva v času, ko se določajo pogoji za 
otvoritev nove lakarne. 

Člen 200. 
Minister za narodno zdravje se pooblašča, da 

sme najeti sporazumno z ministrom za finance 
pri Državni hipotekami banki posojilo Din 
24,000.000'—, ki ga uporabi za gradnjo sanatorijev 
za zdravljenje tuberkuloznih bolnikov. Anuitete za 
odplačevanje tega posojila se postavljajo v pro
račun teh sanatorijev. 

F. Ministrstvo za zunanje posle. 

Člen 201. 
Minister za zunanje posle se pooblašča, da sme 

uporabljati šefe in uradnike zastopništev v inozem
stvu po svoji odločbi za službovanje y ministrstvu. 
Prejemki sé izplačujejo takim uradnikom v dinarjih 
kakor ostalim uradnikom v državi. 

Člen 202. 
Minister za zunanje posle se pooblašča, da sme 

postaviti vkljub členu 116. zakona o državnem ra
čunovodstvu pri naših diplomatskih zastopništvih 
v inozemstvu enega generalnega konzula namesto 
dveh konzuloy. 

Člen 203. 
Minister za zunanje posle se pooblašča, da sme, 

dokler se ne sklene nov zakon o ustroju ministr
stva za zunanje posle in diplomatskih zastopništev 
in konzulatov v inozemstvu: a) po potrebi postav
ljati v ministrstvu in pri zastopništvih v inozemstvu 
protokoliste in arhivarje v 8. in 9. skupini I. kate
gorije, če imajo potrebno kvalifikacijo ostalih diplo
matskih uradnikov I. kategorije, s pravico do vseh 
prejemkov, ki gredo pisarju ali pripravniku; b) po
stavljati tako v ministrstvu kakor tudi pri zastop
ništvih uradnike II. in III. kategorije skladno z 
uredbo o razvrstitvi in porazdelitvi civilnih urad
nikov in ostalih državnih uslužbencev z dne 31. ok
tobra 1923. in s členom 17. uredbe o organizaciji 
ministrstva za zunanje posle in diplomatskih za-
stopnistey po besedilu člena 276. finančnega zakona 
za leto 1922./1923. 

Člen 204. 
Odpravniki poslov — začasni in stalni — dobi

vajo, če zastopajo poslanika, generalnega konzula 
ali konzula, mesečno 15 % skupnih prejemkov sta-
rejšin, katere nadomeščajo ali katerih posle oprav
ljajo. Ta 15% na odpravniška doklada obremenja 
državo, če je starejšina zastopništva odsoten od 
svoje redne dolžnosti po uradnem poslu. Ce pa je 
starejšina zastopništva odsoten od svoje dolžnosti 
po privatnem poslu, se izplačuje 15% na odprav
niška doklada iz njegovih skupnih prejemkov — vse 
z uporabo odločbe ministra za zunanje posle z dne 
25. marca 1926., Pr. Pov. br. 729, in tolmačenja 
glavne kontrole z dne 14. junija 1926., št. 34.028. 

Člen 205. 
Prejemki uradnikov in ostalih uslužbencev pri 

naših zastopništvih v inozemstvu se izplačujejo po 
odločbi ministrskega sveta z dne 26. februarja 1925., 
B. br. 2584; toda draginjske doklade po tej odločbi 
se morajo znižati od celokupnega mesečnega zne
ska njih prejemkov za dolarjev 500"— poslaniku v 
Parizu, za dolarjev 600"— poslanikoma v Londonu 
in Washingtonu, za dolarjev 300*— poslanikom v 
Nemčiji, Italiji (2), Švici in Španiji, za dolarjev 
150*— poslanikoma y Poljski in Albaniji, za dolar
jev 50'— poslanikom; v vseh ostalih državah, za 
10 % vsem uradnikom I. kategorije, za 8 % urad
nikom II. kategorije, za 6 % uradnikom III, kate
gorije in za 5 % vsem zvaničnikom in služiteljem. 

Poslaniku v Argentipiji se izdajajo prejemki v 
onem znesku, v katerem se izplačujejo prejemki 
poslaniku y Washingtonu. 

Člen 206. 
Specialne dnevnice in povračila potnih in voznih 

stroškov za službena potovanja iz države v inozem
stvo in obratno državnim uslužbencem in osebam, 
ki niso državni uslužbenci, a se odrede za izvršitev 
državnega posla po odločbi ministra za zunanje 
posle, se urede, vkljub členu 18. zakona o dnevni
cah, voznih in selitvenih stroških državnih uradni
kov in služiteljev z dne 19. februarja 1922., členu 51. 
zakona o draginjskih dokladah z dne 28. februarja 
1922., členu 45. zakona o civilnih uradnikih in osta
lih državnih uslužbencih in členu 43. a uredbe 
D. R. br. 96.000/20, z odločbo ministra za zunanje 
posle po pristanku ministra za finance. 

Člen 207. 

Uradnikom in uslužbencem pri naših zastopni
štvih v kraljevini Italiji (s poslaništvom pri Sveti, 
stolici y Vatikanu) se izplačujejo draginjske doklade 
po členu 194. finančnega zakona za leto 1927./1928., 
vsi drugi prejemki pa po zakonu o civilnih urad
nikih in ostalih državnih uslužbencih z dne 31. ju
lija 1923., po relaciji 8 zlatih dinarjey = 1 dolarju, 
razen poslaniku pri kralju Italije, kjer se računi 
relacija 518 zlatih dinarjev = 1 dolarju. S tem ne 
prestane veljavnost odredb v točki 2.) odločbe mi
nistrskega sveta z dne 26. februarja 1925., B. br. 
2584, o izpremembi višine draginjske doklade po 
izpremenjenih razmerah in po odločbah ministr
skega sveta v vsem letu 1928./1929. 

Člen 208. 
Kredit za izredne stroške za primernejše zasto

panje državnih koristi in za zaupne namene se 
mora smatrati, da znaša y dinarjih' 3,500.000-—, v 
zlatih dinarjih pa 1,300.000-—. 

Specialni zaupni kredit se mora smatrati, da 
znaša v dinarjih 13,000.000—, v zlatih dinarjih pa 
3,000.000-—. Skladno z odredbo člena 22. zakona 
o državnem računovodstvu ne spada poraba tega 
kredita pod pregled glavne kontrole. Porabljanje 
tega kredita sme nadzirati odbor iz treh narodnih 
poslancev, ki jih odredi predsednik ministrskega 
sveta s predsednikom narodne skupščine. 

Krediti, odobreni za osebne in materialne raz
hodke zastopništev y inozemstvu, se morajo sma
trati, da so v zlatih dinarjih; denarna vrsta izpla
čila in obračunavanje pa se vrši po obračunjeval-
nem tečaju, ki ga določa minister za finance spo
razumno z ministrom za zunanje posle, ypostevaje 
specialne razmere v vsaki poedini državi. 

Od tega je odstopati, Če se odredi uradnik, po 
ukazu pri zastopništvu, z odločbo ministra za zuna
nje posle na službovanje v ministrstvu. V teh pri
merih se mora smatrati znesek prejemkov teh 
uradnikov v dinarjih al pari kakor ostalim urad
nikom v ministrstvu. 

Њ 
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Člen 209. 
Skladno s poglavjem 7. člena 14. uredbe o orga

nizaciji ministrstva za zunanje posle, diplomatskih 
zastopništev in konzulatov kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v inozemstvu z dne 5. maja 1919. 
se mora razvrstiti glavni arhivar (ki ima čin oddel-
kovnega direktorja) kot uradnik 3. ali 4. skupine 
I. kategorije. To pojasnilo velja od dne 1. novem
bra 1923. (odkar velja tudi uredba o razvrstitvi in 
porazdelitvi civilnih uradnikov in ostalih državnih 
uslužbencev z dne 31. oktobra 1923.). 

G. Ministrstvo za vojsko in mornarnico. 

Člen 210. 
Minister za vojsko in mornarnico se pooblašča, 

da smè izvršiti sporazumno z ministrom za finance 
prodajo vojski nepotrebnih vojaških zgradb, zem
ljišč in materialij. Izkupiček se vloži v glavno 
državno blagajno. 

Člen 211. 
Minister za vojsko in mornarnico se pooblašča, 

da vlaga izkupiček za prodane razknjižene avto
mobile, avtomobilne dele in nerabne avtomobilne 
sestavine v blagajno remontno-komorskega fonda 
za obnavljanje avtomobilnega parka, skladno s čle
nom 244, točko 3.), zakona o ustroju vojske in mor-
narnice. 

Člen 212. 
Ministrstvo za vojsko in mornarnico mora izdati 

na zahtevo generalne direkcije davkov, ministrstva 
za šume in rudnike, ministrstva pravde in uprave 
državnih monopolov brezplačno iz svojih skladišč 
za finančno kontrolo, čuvaje državnih gozdov, paz
nike sodnih jetnikov, stražnike v kaznilnicah in 
čuvaje monopolnih založišč in založišč nepredela
nih tobakov neprikorno orožje, orožno opremo in 
strelivo. 

Člen 213. 
Ministrstvo za vojsko in mornarnico trpi, brez 

zahteve povračila, vse izdatke v sanitetni in artilje
rijski grani za orožništvo ter ga opremlja iz svojih 
skladišč z vsemi potrebščinami v teh granah. 

Člen 214. 
Minister za vojsko in mornarnico se pooblašča: 
1.) da vlaga po odločbi ministrskega sveta vse 

dohodke od državnih zgradb in zemljišč, danih v 
zakup častnikom, uradnikom, uslužbencem, stro
kovnim delavcem in obrtnikom pri vojski in mor-
namici, v blagajno ministrstva za vojsko in mor
narnico ter tako ustanavlja fond, ki se bo uporab
ljal za zidanje stanovanskih zgradb za častnike, 
uradnike, uslužbence, strokovne delavce in obrt
nike pri vojski in mornarnici v krajih, kjer je to 
potrebno; 

2.) da sme najeti na podlogi tega fonda za zida
nje novih stanovanskih zgradb za osebe, označene 
v točki 1.), po členu 5., točki 9.), zakona o ureditvi 
uprave Državne hipotekarne banke posojilo pri 
Državni hipotekami banki do Din 35,000.000— s 
251etnim izplačilnim rokom. 

Člen 215. 
Odredba člena 120. finančnega zakona za leto. 

1926./1927. velja še nadalje. 

Člen 216. 
Tehnični poslovodje pri zrakoplovstvu imajo po 

členih 285. in 286. zakona o ustroju vojske in mor-
narnice iste prejemke kakor tehnični poslovodje 
pri mornarnici. 

Odredbe Člena 171. zakona o ustroju vojske in 
mornarnice za sprejemanje tehničnih poslovodij se 
razširjajo tudi na zrakoplovstvo. 

Člen 217. 
Razširitev tolmačenja zakona o proizvajanju, 

uvažanju in prodajanju smodnika, dinamita in osta
lih raznesilnih zmesi z dne 17. aprila 1890.: 

1.) Vse denarne kazni iz odredb o tihotapstvu 
(členi 6., 7. in 8. zakona) se morajo pobirati v zla
tih dinarjih po uradnem tečaju, ki velja v trenutku 
plačila. 

2.) Tihotapska kazniva dejanja preiskujejo poli
cijska (politična) oblastva, razsodbe pa izdajajo 
pristojna sodišča (člen 9. zakona). 

3.) Ker smodniščniškega fonda ni, se pošiljajo 
vsi dohodki, namenjeni za smodniščniški fond, 
glavni državni blagajni (členi 10., 11. in 12. za
kona). 

4.) Po členu 13. tega zakona je pristojen iz
ključno minister za vojsko in mornarnico tako za 
definicijo, kaj je smatrati za raznesilno tvarino, 
kakor tudi za določanje, kaj je zavezano plačevanju 
monopolne takse vobče. 

Velikost monopolne takse določa minister za 
finance na predlog uprave državnih monopolov. 

5.) Vsa sporna vprašanja glede odredb mono
polne takse vobče, ki so se pojavila od leta 1918. 
do današnjega dne zaradi nepopolnosti tega zakona 
in zaradi njega pogrešne interpretacije po organih 
glavne kontrole, se morajo rešiti in raztolmačiti v 
zmishi teh pojasnil pod 4.) z dostavkom, da je 
smatrati vse odredbe, ki jih je izdalo v tem zmislu 
ministrstvo za vojsko in mornarnico, za polno-
veljavne. 

Člen 218. 
Minister za vojsko in mornarnico se pooblašča, 

da sme uporabiti po členu 13. zakona o vojaški 
administraciji vsote denarja, preostale od hrane 
vojaške ekonomije v enem mesecu, za izboljšavo 
hrane v prihodnjih mesecih kakor tudi za ostale 
potrebščine pri vojaštvu, ki so v zvezi s prehrano 
vojakov; preostali denar vojaške ekonomije se sme 
prenesti in porabljati po preteku enega proračun
skega leta v prihodnjem proračunskem letu. 

Člen 219. 
Os'ebe, odrejene za izredne preglede vojaških 

blagajn, založišč in skladišč, knjig in računov po 
členih 21. in 22. uredbe o pravicah, dolžnostih in 
odgovornostih vojaških administrativnih oseb, imajo 
glede odrejanja zavarovalnih ukrepov za škode, 
prizadete državi, iste pravice kakor komisarji glav
ne kontrole po členih 52. in 69. zakona o glavni 
kontroli. 

Člen 220. 
Minister za vojsko in mornarnico se pooblašča, 

da izpremeni sporazumno z ministrom i za finance 
in finančnim odborom narodne skupščine po odo
britvi ministrskega sveta stopnje vojnice, določene 
v členu 227., kakor tudi cenzus, določen v točki 3.) 
člena 228. zakona o ustroju vojske in mornarnice, 
ter jih spravi v sklad z novim zakonom o neposred-
njih davkih. 

Vojnica, odmerjena od dne 1. januarja 1924. do 
konca leta 1928., kakor tudi ona, ki se še odmeri 
za isto dobo, se pobere, kolikor še ni pobrana, 
samo s 25 % zneska, določenega z zakonom. Ostale 
tri četrtine se morajo odpisati. 

H. Ministrstvo za gradbe. 

Člen 221. 
Vkljub členu 89. zakona o državnem računovod

stvu se pooblašča minister za gradbe, da mu ni 
treba objavljati licitacij za vse gradbene posle in 
nabav za gradbene potrebe v vrednosti do Din 
100.000-— v «Službenih Novinah», ampak objavlja 
jih samo s pismenimi razglasi po dotičnih grad
benih direkcijah in sosednjih gradbenih sekcijah. 

Člen 222. 
Dokler se ne sklene nov zakon o javnih suho-

zemskih cestah za vso kraljevino, ne sme nihče na 
ozemlju Srbije in Crne gore brez dovolitve pristoj
nega gradbenega oblastva poleg kategoriziranih 
javnih cest v bližini štirih metrov od cestišča po
stavljati zgradb ali kakršnihkoli drugih naprav, 
otvarjati rudnikov, apnenic in podkopov in tudi ne 
iz njih metati materiala na cesto. Na priobčilo grad
bene sekcije morajo policijska oblastva v 24 urah 
prepovedati to delo ter postopati z odgovorno 
osebo nadalje po zakonu. 

Člen 223. 
Vsako podjetje in vsaka poedina oseba, ki po

sebno ukorišča in s tem kvari bodisi državne, bodisi 
samoupravne ceste: oblastne, sreske, občinske, 
mora plačevati za vzdrževanje dotičnih cest odškod
nino, ki se ujema s storjeno škodo. 

Ta odškodnina se polaga v denarju ali materialu 
neposrednjemu nadzorstvenemu državnemu ob-
lastvu ali izvrševalnemu organu dotične samo
uprave, ki skrbita za nje pravočasno pobiranje; 
uporabljati se sme za vzdrževanje samo onih cest 
ali njih delov, za katere se je odškodnina pobrala. 

Velikost te odškodnine se določa v prvi vrsti 
sporazumno med zgoraj omenjenima oblastvoma in 
onim, ki ukorišča cesto. Če se sporazum ne doseže, 
odloči o velikosti odškodnine za državne ceste do
tična gradbena direkcija, za samoupravne ceste pa 
pristojno samoupravno oblastvo. 

Pritožbe zoper odločbe gradbene direkcije pre
tresa minister za gradbe, zoper čigar odločbo je 
dopustna pritožba na državni svet; pritožbe zoper 
odločbe samoupravnih oblastev pa pretresa pri
stojno upravno sodišče. 

Vse odločbe o tem na drugi stopnji so izvršne. 
Stroške za preiskavo ali ugotovitev provzročene 

škode trpi obsojena stranka. 

Člen 224. 
Minister za gradbe se pooblašča, da sme sam 

odobravati licitacije in režije za nabave in gradbene 
posle samoupravnih teles, ne glede na velikost 
vsote. 

Člen 225. 
Minister za gradbe se pooblašča, da sme najeti 

po predhodni odobritvi ministrskega sveta pri 
Državni hipotekami banki za dovršitev nove 
zgradbe za narodno skupščino posojilo do Din 
50,000.000-—; anuiteta, dogovorjena za izplačilo 
tega posojila, se mora postavljati ves čas, dokler 
traja plačilna obveznost, v proračun razhodkov 
ministrstva za gradbe; za proračunsko leto 1928./ 
/1929. pa naj se uporabi vsota, preliminirana za 
dovršitev te zgradbe. 

Člen 226. 
Minister zâ gradbe se pooblašča, da sme dajati 

z odobritvijo ministrskega sveta poedinim oblastim 
in občinam brezplačno tipične železne konstrukcije, 
nabavljene iz Nemčije na račun reparacij, toda 
samo, če se dotične oblasti in občine zavežejo, 
plačati vse stroške za prevoz konstrukcije do gra-
dilišča, za izdelavo spodnjega ustroja, tal, za mon
tažo, pleskanje i. dr. 

Člen 227. 
Ministrski svet se pooblašča, da določi na pred

log ministra za gradbe s kraljevim ukazom, katere 
izmed sedanjih cest v Bosni in Hercegovini je sma
trati za državne. Vse dosedanje ceste v Bosni in 
Hercegovini, kolikor se ne proglase pri tej priliki 
za državne, je smatrati za oblastne in za njih bo
doče vzdrževanje se odstopa tamošnjim oblastim 
ves dohodek od cestne doklade, ki se pobira v 
Bosni in Hercegovini. 

Minister za finance se pooblašča, da uredi v 
proračunskem letu 1928./1929. sporazumno z mini
strom za gradbe po uredbi o prenosu poslov na 
oblastne samouprave povračilo cestne doklade 
oblastim v Dalmaciji. 

Člen 228. 
Zakonski člen sabora kraljevin Dalmacije, Hrvat

ske in Slavonije z dne 30. decembra 1873. o izvaja
nju javnih del in zgradb se razširja na vse ozemlje 
Hrvatske, Slavonije in Srema; vendar pa se pre. 
pušča oblastnim skupščinam pravica, sporazumno 
z ministrom za finance zvišati stopnjo odkupnine 
sorazmerno z današnjo vrednostjo denarja. Do
hodek odkupnine se zbira in vodi po predpisih, ki 
so se izdali svoje dni ob izvrševanju tega zakona; 
ne sme pä se porabljati izven ozemlja oblasti, v 
kateri se je zbrala. 

• Na ozemlju, na katero se razširja ta zakon, pre
stane dolžnost osebnega dela — ljudske moči — 
ali prispevkov za vzdrževanje deželnih cest. 

Ta odredba velja samo, dokler se ne sklene nov 
zakon o suhozemskih javnih cestah in se ne izvrši 
nova kategorizacija cest. 

I. Ministrstvo za promet. 

Člen 229. 
Minister za promet in minister za gradbe se po

oblaščata, da smeta dovoljevati vkljub členoma 95. c 
in 95. č zakona o državnem računovodstvu vsak v 
svojem resortu vse licitacije in ,vsa dela v režiji 
za vse posle in nabave materiala do vsote Din 
500.000-—. To svojo pravico smeta prenesti mini
stra na svoja pomočnika ali na generalnega direk
torja železnic in njegovega pomočnika. 

Prav tako smeta prenesti minister za promet in 
minister za gradbe, vsak v svojem resortu, to svojo 
pravico odobravanja tudi na oblastne direktorje 
železnic in na upravnika za gradnjo in na njih po
močnike ali na direktorje gradbenih direkcij do 
vsote Din 300.000-—, minister za gradbe pa tudi na 
šefe gradbenih sekcij do vsoie Din 50.000"—. 

Minister za promet sme dati generalnemu in 
oblastnemu direktorju železnic in njiju pomočniku 
in upravniku za gradnjo novih železnic pooblastilo, 
da izdajajo polnoveljavne odločbe za izplačilo vseh 
razhodkov, za katere obstoje zakonski odobreni 
krediti in zakonski izdane odločbe o porabi teh 
kreditov. 
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Vkljub členu 57. zakona o državnem računo
vodstvu smejo odrejati načelniki oddelkov gene
ralne železniške direkcije in oblastnih železniških 
direkcij namesto direktorjev kot nakazovalcev an
gažiranje kreditov, ki se zahtevajo za njih službeno 
grano, ter nakazovati izplačilo po njih v nastopnih 
primerih: 
a) na račune za one nabave materiala, ki jih je 

direkcija pristojno odobrila v znesku angažira
nih vsot, in če je dosežene cene tudi odobrila 
direkcija na podstavi pravilnika za izvrševanje 
določil iz oddelka «B. Pogodbe in nabave;* za
kona o državnem računovodstvu; 

b) na plačilne seznamke reguliranega osebja, čigar 
postavitev se je izvršila po odredbah zakona o 
državnem prometnem osebju; 

c) na plačilne seznamke delavskih dnevnic (dnev
nih mezd), katerih skupne mesečne vsote je 
odobrila direkcija vnaprej; in 

c) načelniki smejo biti tudi nakazovalci za odteg
ljaje, glede katerih so se izdale pristojne od
ločbe. 
Načelnik računskega oddelka ministrstva za 

gradbe ali, kadar je odsoten, njegov namestnik, 
sme podpisovati: 
a) otvarjanje in zatvarjanje kreditov, odobrenih s 

proračunom, kakor tudi naknadnih in izrednih 
kreditov, katerih namen je odrejen z odločbo, 
s katero so bili odobreni, in 

b) naredbe za izplačilo iz otvor jenih kreditov do 
Din 500.000 —. 

Člen 230. 
Zaradi intenzivnejšega popravljanja voznih sred

stev so dovoljeni virementi med partijo «Popravila 
voznih sredstev v privatnih delavnicah» in parti
jami in pozicijami uprave državnih železniških de
lavnic za izdelovanje in popravljanje voznih sred
stev. 

Člen 231. 
Minister za promet se pooblašča, da sme skle

pati po soglasni odločbi ministra za finance, z odo
britvijo ministrskega sveta in sporazumno s finanč
nim odborom narodne skupščine dolgoročne po
godbe za nabavljanje materiala kakor tudi za na
bavljanje in popravljanje železniških in parniških 
voznih sredstev z daljšimi in postopnimi roki za 
izplačila računov v obrokih in s plačevanjem v 
gotovini ali tudi z boni iz prometnih dohodkov v 
mejah kreditov, ki so odobreni za to za tekoče leto; 
za izplačilo bonov, izplačnih v prihodnjih letih, pa 
mora zavarovati in postaviti potrebne kredite v 
svoj proračun za ta leta. 

Člen 232. 
Minister za promet se pooblašča, da sme porab

ljati za kritje razhodkov gospodarskih podjetij 
v svojem resortu, kolikor so ti razhodki pogoj za 
dosezanje večjih dohodkov, vsote tudi preko kre
ditov, odobrenih s proračunom, če jih je moči po
krivati iz ostvarjenih dohodkov teh podjetij. 

Prav tako se pooblašča minister za promet, da 
sme zvišati gospodarskim napravam v svojem 
resortu kredite za materialne razhodke.in dnevne 
mezde delavcev tako, da obremeni presežke dohod
kov od teh naprav do 10 % zneska kreditov, odo
brenih s proračunom za te razhodke, če je izvrše
vanje teh razhodkov pogoj, da se dosezajo večji 
dohodki. Zvišbo preko tega odstotka odobri finančni 
odbor narodne skupščine. 

Člen 233. 
Pristojbine, določene v § 6. zakona o luških 

pristojbinah z dne 30. marca 1922. (<Službene No-
vine> št. 278/1922.), se zvišujejo za 400 %, pristoj
bine, določene v §§ 7., 8., 9. in 10. istega zakona, 
pa za 300 %. 

Člen 234. 
Vsi dopisi in vse vloge kakor tudi priloge, ki 

jih pošiljajo direkciji rečne plovitve ali njenim 
agenturam poslovne oseb© zaradi opravljanja po
slov, ki so izročeni v pristojnost rečni plovitvi ali 
so ,v zvezi z opravljanjem teh poslov, so oproščeni 
plačevanja takse po zakonu o taksah. Prav tako so 
oproščene plačevanja taks vloge ali zahteve usluž
bencev rečne plovitve, ki se nanašajo na osebne in 
rodbinske pravice, zajamčene z obstoječimi pred
pisi, kakor tudi na priloge k uslužbenskemu listu. 

Člen 235. 
V drugem odstavku člena 85. zakona o držav

nem računovodstvu naj se postavijo za besedami: 
«kakor tudi za oborožitev in vojno potrebo vojske 

in mornarnice» besede: «, za organiziranje in iz
vrševanje rednega pomorskega prometa in pre
važanje pošte po morski in vodni poti>. . 

Členu 86. zakona o državnem računovodstvu se 
dodaja naslednji novi odstavek: 

«Prav tako se smejo neposredno, brez javne 
dražbe, sklepati pogodbe za organizacijo in izvrše
vanje rednega pomorskega prometa in prevažanje 
pošte po morski in vodni poti.» 

Člen 236. 
Povračilo neupravičeno pobrane voznine in po

stranskih pristojbin za tekoče leto in za prejšnja 
leta kakor tudi storne voznine in postranskih pri
stojbin, s katerimi je železnica obremenjena, ki pa 
se ne morejo izterjati, vrši uprava državnih železnic 
neposredno v breme računa o dohodkih od voznine 
za tekoče leto po odločbi generalnega direktorja ali 
onega organa, ki ga generalni direktor pooblasti 
za to, proti priloženemu obračunu. 

Prav tako se izplačujejo tudi dolžna voznina, 
povračila škode in refakcije. 

Člen 237. 
Minister za promet se pooblašča, da sme izpla

čati iz tekočih dohodkov državnih železnic kot zvi
šano plačo uslužbencem po členih 8., 26. in 29. 
zakona o državnem prometnem osebju poleg kre
dita Din 5,000.000'—, določenega v ta namen s pro
računom razhodkov, še Din 25,000.000—. 

Člen 238. 
Minister za promet se pooblašča, da sme posta

viti sporazumno z ministrom za finance po uredbi 
o gradnji novih železnic K. br. 2764/27 z dne 
14. maja 1927. pri upravi za gradnjo železnic v tem 
proračunskem letu poleg osebja, določenega v pro
računu, še 139 uradnikov za ves čas, dokler bo 
trajala gradnja železnic, po nastopnem proračunu 
razhodkov za to osebje: 

O s e b n i p r e j e m k i : 
Osnovne in položajne plače uradnikov: 

2 uradnika I/III Din 72.000— 
4-I/IV-9 „ 98.400 
4-I/IV-7 „ 88.800' 

24-I/V-7 „ 475.200 
14-I/VI-4 . „ 198.200-
16-I/VII-3 „ 174.720 
12-I/VIII-2 „ 105.120 
30-I/IX-1 „ 162.000 

9-II/I-6 „ 118.800' 
15-II/V-l „ 62.280-
6-III/IV-3 „ 29.448 
3-III/IV-l „ 11.124-

Din 1,591.092-— 

269.560-— 

2,629.206-

64.000--

68.308-

Redna stanarina za 139 urad-
nikoy 

Doklade, draginjske: 
osebne . . . . Din 1,817.806-— 
rodbinske . . . „ 811.40Q-— 

Napredovanje in periodični 
zviški: 

Napredovanje iz skupine v sku
pino in periodični zviški s stopnje 
na stopnjo 

Članski prispevki za bolniški 
fond državnega prometnega oseb
ja, in sicer 1-50 % vseh prejemkov 

Skupaj . . Din 4,622.166 — 
Ti izdatki pa se morajo plačevati za to osebje 

iz posojil, ki so se najela in ki se najamejo za 
gradnjo železnic, skladno z uredbo o gradnji želez
nic z dne 14. maja 1927., in uprava za gradnjo že
leznic se mora izločiti ,v posebno direkcijo za grad
njo novih železnic s sestavo, pristojnostjo, pravicami 
in dolžnostmi po uredbi o organizaciji ministrstva 
za promet z dne 21. maja 1921. 

Člen 239. 
Minister za promet se pooblašča, da sme plače

vati v proračunskem letu 1928./1929. iz posojila po 
uredbi K. br. 2764/27 z dne 14. maja 1927. kakor 
tudi iz posojil, ki se najamejo za gradnjo novih 
železniških prog: 
a) vsa dela in vse obveznosti, kar jih je bilo dolo

čenih v partijah 868. in 869. proračuna državnih 
razhodkov za leto 1927./1928., kolikor se De iz
plačajo do dne 31. marca 1928., in 

b) vse ostale obveznosti države, ki izvirajo iz grad
nje železniških prog po gorenji uredbi. 

Člen 240. 
§ 4. zakona o državnem zunanjem posojilu v 

zlatu iz leta 1922. se izpreminja ter se glasi: 
«Nominalnih dolarjev 70,000.000-— se uporabi: 
1.) da se zgradi normalna železniška proga Beo-

grad-Ripanj-Lazarevac-Arandelovac-Topola-Kra-
gujevac-Kraljevo-Raška-Mitrovica-Priština-Pec-
Andr\jevica-Belo polje-Kolašin-Podgorica-Kotor s 
pristaniščem v Kotorskem zalivu (člen 13. prve po
godbe); 

2.) da se dovrše železniške proge, ki so nave
dene v členu 1. uredbe o gradnji novih železnic 
K. br. 2764 z dne 14. maja 1927., kakor tudi za dela 
in potrebe iz členov 3. in 4. iste uredbe.» 

Člen 241. 
Sprejema se na znanje in se odòbruje uredba o 

gradnji novih železnic K. br. 2764 z dne 14. maja 
1927.; minister za promet pa se pooblašča, da sme 
plačevati iz posojil, ki so se najela in ki se na
jamejo, gradnjo in razlastitev nepremičnin za vse 
železniške proge, omenjene v členu 1. iste uredbe, 
kakor tudi vse stroške za gradnjo in razlastitev ne
premičnin za normalnotirne proge: Lazarovac-
Arandelovac-Topola-Palanka, Topola-Kragujevac, 
Priboj-Prijepolje-Belo polje in Sabac-Klenak. 

Člen 242. 
Minister za promet se pooblašča, da predpiše 

pravilnik o brezplačni in znižani vožnji na želez
nicah in ladjah v državni eksploataciji kakor tudi 
pravilnik o brezplačni in znižani vožnji na železni
cah in ladjah v državni eksploataciji za osebje 
državnih prometnih naprav, ki nadomestita sedaj 
veljavni pravilnik o voznih ugodnostih, izdan na 
podstavi pooblastitve v členu 125. finančnega za
kona za proračunsko leto 1926./1927. 

Člen 243. 
Pri upravi državnih železnic se ustanavlja obrat

na glavnica za nabavljanje potrošnega in pisarni
škega materiala in inventarja za redne potrebe 
državnih železnic, za katero je določena v pro
računu za to leto kot prvi prispevek vsota Din 
48,500.000-— v partiji 21. proračuna razhodkov. 

Nabave potrošnega in pisarniškega materiala 
kakor tudi inventarja se vrše v breme obratne glav
nice v mejah njenega zneska, preko tega zneska pa 
v breme proračunskih kreditov, odobrenih za ma
terialne stroške v poedinih granah železniške 
službe. 

Dejanski potrošek materiala in inventarja se 
vknjižuje v breme proračunskih kreditov, določe
nih za te potrebe v poedinih granah železniške 
službe; kolikor pa bi se pokazali ti krediti za ne
zadostne, se sme uporabljati za to potrebo tudi 
obratna glavnica, toda vsota, porabljena iz obratne 
glavjaice za dejanski potrošek materiala in inven
tarja, se mora postaviti v proračun za prihodnje 
leto, da se obnovi obratna glavnica. 

Člen 244. 
Rezervni fond, iz katerega se pokriva letni pre

sežek razhodkov po proračunski partiji 19., se sme 
uporabiti za to, da se zvišajo vsi krediti, odobreni 
s proračunom, kolikor se pokažejo za nezadostne, 
izvzemši plače reguliranega osebja. Črpanje tega 
kredita dovoljuje minister za promet. 

Člen 245. 
Fond za zavarovanje zoper požar in druge škode 

v proračunski partiji 20. se uporablja za povračila 
škode, nastale po požaru ali drugih elementarnih 
nezgodah. Črpanje tega kredita dovoljuje generalni 
direktor državnih železnic. 

Člen 246. 
Firma Siemens Bau-Union kot podjetnik za iz

vršitev spodnjega ustroja pri mostu čez Dunav in 
Tamii na progi od Beograda do Pančeva je opro
ščena taks za pogodbo kakor tudi taks in davkov 
od vseh plačil, ki se vrše na račun reparacij. Za 
neposrednja izplačila vlade je treba odbiti ob iz
plačevanju računov kot davek in takse 3VZ % (tri in 
pol odstotka) od dotične računske vsote. Siemens 
je oproščen vseh ostalih jugoslovanskih državnih in 
občinskih davkov in davščin za ves čas, dokler 
vzdržuje organizacijo za izvršitev teh gradbenih del 
v Jugoslaviji. Nasprotno pa ostane Siemensu ob
veznost, zavarovati zoper bolezen in nezgode tudi 
jugoslovanske delavce. Siemensu se dovoljuje, brez 
plačevanja carine uyazati in izvažati vse gradbene 
stroje, priprave in orodje in gradbeni material, kar 
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jih je treba za izvršitev gradbenih del. Siemensu 
se daje pravica, brez plačevanja davščin uvažati 
v Jugoslavijo in izvažati iz nje vse količine denarja, 
kolikor jih je treba za izvršitev pogodbe. 

Firma Nemški konsorcij kot podjetnik za izvrši
tev zgornjega ustroja pri mostovih čez Dunav in 
Tamiš in drugih na progi od Beograda do Pančeva 
je oproščena taks za pogodbo kakor tudi za vse 
račune in priznanice, združene z izvršitvijo po
godbe; prav tako so dobavitelji oproščeni vseh 
jugoslovanskih državnih in občinskih davkov in 
davščin za ves čas, dokler se vzdržuje organizacija 
za izvršitev teh gradbenih del v Jugoslaviji. Doba
vitelji so zato zavezani, vršiti zavarovanja jugoslo
vanskih delavcev zoper bolezen in nezgode. Firma 
je oproščena tudi carine na uvoz in izvoz vseh grad
benih strojev, priprav, orodja in gradbenega ma
teriala, kar jih je treba za izvršitev gradbenih del. 
Firma ima pravico, brez plačevanja davščin uva
žati v Jugoslavijo in izvažati iz nje one količine 
denarja, ki se ji zde potrebne za izvršitev pogodbe. 

J. Ministrstvo za pošto in telegraf. 

Člen 247. 
Minister za pošto in telegraf se pooblašča, da 

sme smatrati redne kredite, ki so določeni za 
osebne in materialne potrebe v partijah proračuna 
za leto 1928./1929. pri poedinih poglavjih, za cen
tralizirane ter jih uporabljati skladno z zakonom 
o državnem računovodstvu po potrebi za vzdrže
vanje celokupnega poštno-telegrafsko-telefonskega 
prometa, ne glede na to, pri katerem poglavju ali 
pri kateri direkciji so določeni in odobreni. 

Člen 248. 
" Minister za pošto in telegraf se pooblašča, da 

sme projektirati in izvajati vse zgradbe v svojem 
resortu po svojih strokovnih organih ter razpolagati 
s krediti, ki se mu odobre s proračunom v ta 
namen. 

Glede objektov ,v vrednosti preko Din 2,000.000— 
se vršita računska revizija in nadzorstvo sporaz
umno z ministrom za gradbe. 

Člen 249. 
Poštna hranilnica se pooblašča, da sme nabav

ljati v letu 1928. inventarne predmete do zneska 
Din 1,200.000-—; vendar pa se morajo vknjižiti 
nabavljeni predmeti v bilanco kot aktiva in od
pisati je treba zanje na leto 10%. 

Člen 250. 
Pri ministrstvu za pošto in telegraf se ukinja 

kontrolni oddelek z dostavkom, da se morajo pre
nesti njegovi posli z dotičnima pravilnikoma na 
poštno hranilnico, eventualno na poštno-telegraf-
sko-telefonski oddelek. 

Pri računovodstvu ministrstva za pošto in tele
graf se ukinja blagajna; izplačila in vplačila na 
račun ministrstva pa se morajo vršiti nadalje po 
čekovnem računu pri poštni hranilnici. 

Člen 251. 
Z dnem, ko stopi ta zakon v veljavo, se ukine 

zakon o poštnih nakaznicah z dne 4. decembra 
1879. z izpremembami in dopolnitvami z dne 
31. marca 1892. 

Člen 252. 
Minister za pošto in telegraf se pooblašča, da 

sme ustanoviti pogodbene državne pošte tudi v 
onih krajinah kraljevine, kjer jih doslej ni bilo. 
Njih ureditev in razmerja pogodbenih poštarjev 
predpiše minister s pravilnikom; prejemki pa se 
izplačujejo na račun osebnih izdatkov v rednem 
proračunu. 

Člen 253. 
1.) Kdor neupravičeno instalira radio-telegraf-

ske aH radio-telefonske aparate, tega kaznuje mi
nister za pošto in telegraf s trikratnim zneskom 
naročnine za uporabo sprejemnih radijskih apa
ratov in aparati se mu odvzamejo v korist države. 
Denarna kazen se mora izterjati tudi prisilno. 

Za prekršek drugih zakonskih predpisov, stor
jen z neupravičeno postavitvijo radijskega aparata, 
odgovarja lastnik po dotičnih zakonskih predpisih. 

Kdor ovadi onega, ki je neupravičeno instaliral 
radijski aparat, temu se da kot nagrada tretjina 
letne naročnine, trikratno pobrane po tem členu. 

2.) Radijski aparati, ki se postavijo po pravil
niku o sprejemnih radijskih aparatih za privatno 
uporabo, se ne smejo obremeniti z drugimi taksami 
ali davki nego samo z onimi, ki jih predpiše mini

ster za pošto in telegraf sporazumno z ministrom 
za finance. 

Člen 254. 
Terenske in mestne telegraisko-telefonske sek

cije so glede uprave in polaganja računov enake 
drugim poštno-telegrafskim napravam. 

Člen 255. 
Pokojnine provizioniranih poštnih služiteljev v 

Sloveniji, Dalmaciji, na otoku Krku in v Kastav-
ščini, njih vdov in sirot se morajo izplačevati iz 
državnih sredstev. Draginjske doklade omenjenih 
oseb fie urede po členu 51. zakona o draginjskih 
dokladah z dne 28. februarja 1922. 

K. Ministrstvo za poljedelstvo in vode. 

Člen 256. 
Minister za poljedelstvo in vode se pooblašča, 

da sme prodati po predhodnem soglasju ministra 
za finance zemljišče in zgradbe državne kobilarne 
«Stančića;,, zemljišča «Rimski Rit>,' «Klepečka» in 
<0rašje> državne kobilarne v Ljubičevu in zem
ljišče z zgradbami državne žrebčarne na Selu pri 
Ljubljani. 

Izkupiček za zemljišče in zgradbe državne kobi
larne «Stančića> uporabi minister za poljedelstvo in 
vode sporazumno z ministrom za finance za nakup 
drugega zemljišča, zgradb in drugih objektov, ki 
jih spozna strokovna komisija za primerne; izku
piček za zemljišče državne kobilarne v Ljubičevu 
in za zemljišče z zgradbami državne žrebčarne na 
Selu pri Ljubljani uporabi na isti način za nakup 
drugega bližjega zemljišča, zgradb in drugih ob
jektov, ki jih spozna strokovna komisija za pri
merne. 

Minister za poljedelstvo in vode se pooblašča, da 
sme izvršiti zaradi grupiranja državnega posestva 
«Tešića> izmenjavo poedinih parcel za nepremične 
imovine okolnih privatnih oseb in da sme ustano
viti na tem tako grupiranem posestvu kmetijsko 
napravo po Tešičevem volilu. 

Člen 257. 
Nakazo vaici druge stopnje kmetijskih naprav 

ministrstva za poljedelstvo in ,vode, in sicer: direk
torji kmetijskih Sol, direktorji državnih kobilarn in 
direktorji vzornih kmetijskih posestev, se poobla
ščajo: ' 
a) da smejo po izpolnitvi predpisov, navedenih v 

členih 86. do 105. a zakona o državnem računo
vodstvu in ,v členih 1. in 2. pravilnika za odobra
vanje državnih nabav, sami odobravati državne 
nabave in prodaje državnih kmetijskih proiz
vodov in ostalega do Din 25.000-—; 

b) da smejo po izpolnitvi pogojev, navedenih v čle
nih 63., 64. in 66. zakona o državnem računo
vodstvu, odobravati in odrejati v mejah otvorje-
nega kredita izplačila do Din 25.000-—; in 

c) da smejo odrejati v mejah otvorjenih kreditov 
za nujna izplačila, kakršna so dnevne mezde 
dninarjev itd., na začasne priznanice izplačila 
dotični blagajni, ki vrši izplačila iz otvorjenih 
kreditov, skladno s členom 131. zakona o držav
nem računovodstvu, do Din 25.000—; ko iz
pričajo to vsoto s pravilnimi računi, pa smejo 
dvigniti drugo, prav toliko vsoto. 

Člen 258. 
Odredbe ribarskega zakona z dne 18. avgusta 

1888., kranjski dež. zak. št. 16 iz leta 1890., s pravil
niki o izvrševanju se razširjajo in veljajo za oblasti 
mariborske in ljubljanske županije. 

, Člen 259. ,, 
Srbski zakon o poljedelskih in obrtnih zadru

gah z dne 3. decembra 1898. se razširja tudi na 
ozemlje prejšnje kraljevine Crne gore uz leta 1915. 

Členi 95., 96. in 98. srbskega zakona o poljedel
skih in obrtnih zadrugah se razširjajo na vso kra
ljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev ter veljajo za 
,vse one zveze z najmanj 20 zadrugami in njih za
druge, če dotična zveza in njene zadruge po svojih 
statutih ne dele članom na zadružne deleže dividend 
in tudi ne dajo članom svojih upravnih in nadzor
stvenih odborov tantiem. Vrhu tega, če se njih 
rezervni skladi nikoli né' smejo razdeliti med 
člane. Ti pogoji za oprostitev morajo biti zavaro
vani s statuti zadrug tako, da se smejo izpremenfti 
samo z odobritvijo zveze; dotične zveze pa so za
vezane, take odredbe statutov neizpremenjeno 
vzdrževati zase in za svoje zadruge. Doslej nepla
čani davki in neplačane takse tako oproščenih 
zvez in zadrug se ne izterjujejo. 

Člen 260. 
Vse srbske poljedelske zadruge in njih zveze, 

ustanovljene po kateremkoli zakonu, ki se tiče 
zadrug, in včlanjene v «Glavni savez srpskih zem
ljoradničkih zadruga» v Beogradu ali v deželno 
zvezo, ustanovljeno po zakonu o poljedelskih in 
obrtnih zadrugah z dne 3. decembra 1898., je sma
trati za polnopravne članice omenjenih zvez in kot 
take jih vpiše prvostopno sodišče za mesto Beograd 
v svoj zadružni register. 

Člen 261. 
Ministru za poljedelstvo in vode se dovoljuje, 

da sme zidati, popravljati in preurejati zgradbe na 
kmetijskih napravah tudi v režiji s svojimi organi 
v znesku do Din 100.000-—. 

Nove zgradbe se smejo zidati samo na podstavi 
podrobnih proračunov, ki jih morajo sestaviti stro
kovni organi gradbenih sekcij. 

Potrebni material se nabavlja komisijski po pri
stojnem inženjerju, uradnem šefu in enem nižjem 
organu, če je zaposlen pri uradu. 

Člen 262. 
Vodnim zadrugam na ozemlju vse kraljevine se 

dovoljuje, da smejo zaračunavati in pobirati od 
dne, ko stopi ta zakon v veljavo, za poplavni pri
spevek, ki se ne plača o pravem času, 8% ne obre
sti na leto. 

Obresti se izračunavajo in pobirajo po odredbah 
vodnih zakonov, ki veljajo za poedine pokrajine. 

Člen 263. 
Veljavnost odredbe drugega odstavka člena 11. 

v zakonu o ustanovitvi in ureditvi državne raz
redne loterije z dne 31. decembra 1921. o pridrže-
vanju dveh tretjin čistega dohodka za sezidavo 
skupnega poslopja ministrstva za poljedelstvo in 
vode in ministrstva za šume in rudnike se podalj
šuje do dne 31. decembra 1928. 

Člen 264. . 
V tretjem odstavku člena 4. zakona o ustano

vitvi in ureditvi državne razredne loterije se izpre-
minjajo besede: «ftantiemà upravnega odbora ne 
sme biti večja nego 2 % > ter se glase: «tantiema 
upravnega odbora se določa z 1 % ter ne sme biti 
večja nego ta stopnja». 

Člen 265. 
Zakoni o agrarnih operacijah, veljavni za mari

borsko oblast, se razširjajo tudi na sreza Mursko 
Soboto in Dolnjo Lendavo, in sicer: 

1.) Državni (okvirni) zakon z dne 7. junija 1883., 
drž. zak. št. 94, o razdelbi skupnih zemljišč in ured
bi pravic do njih uživanja in upravljanja. 

2.) Deželni zakon z dne 26. maja 1909., staj. dež. 
zak. št. 44, o razdelbi skupnih zemljišč in uredbi 
pravic do njih uživanja in upravljanja z ministrsko 
izvršilno naredbo z dne 12. oktobra 1909., staj. dež. 
zak. š t 78. 

3.) Državni zakon z dne 7. junija 1883., drž. zak. 
št. 92, o zložbi poljedelskih zemljišč. 

4.) Deželni zakon z dne 26. maja 1909., staj. 
dež. zak. št. 45, o zložbi poljedelskih zemljišč z iz
vršilno naredbo z dne 19. oktobra 1909., staj. dež. 
zak. št. 79. 

5.) Cesarski patent z dne 5. junija 1853., drž. 
zak. št. 130. 

6.) Državni zakon z dne 7. junija 1883., drž. zak. 
št. 94. 

7.) Deželni zakon z dne 8. januar ja, 1889., kranj
ski dež. zak. št. 7, ki izpreminja zakon pod 1.). 

8.) Deželni zakon z dne 16. septembra 1909., 
staj. dež. zak. št. 29 iz leta 1911., o novi uredbi itd. 
z izvršilno naredbo o novi uredbi itd. 

9.) Deželni zakon z dne 26. maja 1909., staj. 
dež. zak. št. 46, o odpravi gozdnih enklav. 

Člen 266. 
Vkljub členu 11. zakona o ustanovitvi in ure

ditvi državne razredne loterije se vloži v proračun
skem letu 1928./1929. iz dohodkov državne raz
redne loterije kot čist presežek dohodkov v glavno 
državno blagajno Din 10,000.000'—. 

Člen 267. 
Generalna direkcija vodâ pri ministrstvu za 

poljedelstvo in vode ima odslej naziv: «Direkcija 
vodâ>. 

•Tej direkciji načeluje direktor, ki ima položaj 
in čin dosedanjega generalnega direktorja vodâ. 
Načelniki oddelkov kakor tudi vsa ostala zvanja 



41. 279 Letnik X. 

te direkcije ostanejo z istim položajem in činom 
ter imajo iste pravice, ki so jih imeli doslej pri 
generalni direkciji vodâ. 

Dosedanji oddelek te direkcije za plo,yne reke 
in kanale se ukinja, njegovi posli pa prehajajo v 
pristojnost oddelka za vodne toke in sile pri isti 
direkciji. 

Generalni inspektorat pri generalni direkciji 
vodâ se ukinja, dosedanji generalni inšpektorji pa 
postanejo organi zunanje službe. Obdrževaje do
sedanji položaj in ein, opravljajo dolžnost šefov 
oblastnih hidrotehničnih oddelkov; obenem pa se 
jim sme poveriti z naredbo ministra za poljedel
stvo in vode tudi izvesten inspekcijski okoliš. 

Vsi posli za urejanje hudournikov se prenašajo 
iz pristojnosti ministra za poljedelstvo in vode v 
pristojnost ministra za šume in rudnike; v ta na
men mora preiti dosedanji oddelek generalne 
direkcije vodâ za hudournike v sestavo generalne 
direkcije šum in ministrstva za šume in rudnike 
s celokupnim osebjem, proračunskimi krediti in 
inventarjem. 

Osebje oddelka za hudournike ima v resortu 
ministrstva za šume in rudnike iste posebne do-
klade, ki jih je imelo pri generalni direkciji vodâ 
po členu 2. pod Č. pravilnika D. R. br. 87.000/26. 

Vse te izpremembe v organizaciji generalne 
direkcije vodâ se morajo izvršiti z dnem, ko stopi 
ta zakon v veljavo, in za njih izvršitev se pooblašča 
minister za poljedelstvo in vode, samo da se mora 
izvršiti prenos oddelka za hudournike in njegovih 
poslov sporazumno z ministrom za šume in rud
nike. 

Člen 268. 
Zvanje pravnega referenta in administrativni 

odsek veterinarskega oddelka pri ministrstvu za 
poljedelstvo in vode se ukinjata, njiju posli pa 
prehajajo na administrativni oddelek pri ministr
stvu za poljedelstvo in vode. 

Ukinitev ali spojitev se mora izvršiti z dnem, 
ko stopi ta zakon v veljavo, za njeno izvršitev pa 
se pooblašča minister za poljedelstvo in vode. 

Člen 269. 
Minister za poljedelstvo • in vode se pooblašča, 

da sme odložiti za leto dpi izterjavo preostalih 
državnih terjatev za seme, razdano prebivalstvu, ki 
je trpelo med vojno ali ki so ga zadele razne ele
mentarne nezgode; to seme se je razdalo v letih 
1919. do 1922. na posodo ali pa za polovično ceno 
po odločbah ministrskega sveta št. 4947 z dne 
22. oktobra 1919., št. 26.892 z dne 5. februarja 1921., 
št. 3801 z dne 11. februarja 1921., št. 10.316 z dne 
28. januarja 1921. in št. 24.852 z dne 5. novembra 
1922. 

Člen 270. 
Minister za poljedelstvo in vode se pooblašča, 

da sme prodati na prošnjo mestne občine Splita tej 
občini za razširitev ulic zemljišče kmetijske poiz-
kusne in kontrolne postaje v Splitu v površini 
1559*72 m2; ceno določi posebna komisija, ki jo 
odredi minister za poljedelstvo in, vode. 

Člen 271. 
Minister za poljedelstvo in vode se pooblašča, 

da sme odstopiti državni park v Topčideru v vzdr
ževanje ministru za šume in rudnike. Stroški za 
vzdrževanje Topčiderskega parka kakor tudi Plit-
viških jezer obVemenjajo partijo za pogozdovanje 
in urejanje .— v izrednih razhodkih proračuna mi
nistrstva za šume in rudnike za to proračunsko leto. 

, L. Ministrstvo za šume in rudnike. 

Člen 272. 
Minister za šume in rudnike se pooblašča, da 

sme izločiti po odlpčbi ministrskega sveta z dne 
9. marca 1922. in po obstoječem odobrenem pravil
niku od dohodkov iz državnih gozdov vsoto Din 
19,000.000-—, ki naj služi kot obratna glavnica za 
režijsko poslovanje v državnih gozdih, v katerih se 
izdelujejo železniški pragi, drva in ostali gozdni 
proizvodi. Minister za šume in rudnike izvrši po
razdelitev te obratne glavnice po potrebah pri po-
edinih direkcijah šum, ki morajo vknjiževati vse 
presežke preko vsote, katera se jim je dala na 
razpolago v gotovini kot obratna glavnica, kot 
državne dohodke takoj, ko popolnijo .vsote, porab
ljene od obratne glavnice. 

Minister za šume in rudnike se pooblašča, da 
predpiše sporazumno z ministrskim svetom in fi
nančnim odborom narodne skupščine pravilnik za 
režijsko poslovanje po prednjem členu. 

Člen 273. 
Izdatki iz režijskega fonda in iz fonda za po

gozdovanje pri ministrstvu za šume in rudnike 
spadajo po zakonu o glavni kontroli pod kontrolo 
organov glavne kontrole. 

Člen 274. 

Minister za šume in rudnike se pooblašča, da 
sme določati izjemoma, dokler se ne izpremeni 
člen 5. zakona o razmejevanju državnih gozdov po 
zakonodajni poti, iz kredita, odobrenega za raz
mejevanje državnih gozdov, sam nagrade članom 
sodišč za razmejevanje državnih gozdov, njih po
možnemu osebju in ostalim uslužbencem po svojem 
preudarku in po vrsti dela in krajevnih razmerah 
dotične krajine, kjer se gozdi razmejujejo, toda 
tako, da ne smejo biti te nagrade večje nego 
Din 150'— na dan za člane sodišč, državne zastop
nike in za ukazne uradnike, a ne večje nego 
Din 120"— na dan za geometre pri sodiščih in za 
neukazno osebje. 

Člen 275. 
Minister za šume in rudnike <se pooblašča, da 

sme odobravali v planinskih krajinah, kjer živi 
siromašno prebivalstvo zgolj ob drvarjenju, na 
predlog občinskih uprav vaščanom sečnjo v vaških 
in občinskih gozdih za prodajo do 30 m3 po pred
pisih obstoječih pravilnikov. 

Člen 276. 

Minister za šume in rudnike se pooblašča, da 
sme podeliti interesentom (občinam, zemljiškim 
združbam, imovinskim občinam, javnim napravam, 
privatnim osebam) brezplačne sadike, pridelane v 
državnih drevesnicah in gozdih, kakor tudi onim 
drevesnicam, ki se vzdržujejo z državno podporo, 
in sicer v prvi vrsti za pogozdovanje kraščin in 
goličav, v drugi vrsti pa za napravljanje nasadov 
okoli malega posestva poljedelcev, šol, občin in 
mest. V ta namen sme podeliti interesentom brez
plačno seme, pridelano v državnih semenarnicah. 

Člen 277. 

Minister za šume in rudnike se pooblašča, da 
odredi z odobritvijo ministrskega sveta revizijo 
vseh dolgoročnih pogodb o ukoriščanju državnih 
gozdov z vsemi naknadnimi izpremembami, dopol
nitvami in valorizacijami, ki se nanašajo na način 
in intenzivnost sečenj, na zavarovanje uspešnega po
gozdovanja posek, na razmerje sortimentov, na kal
kulacijo in obračune gozdne takse in na način nje 
vplačevanja. Povsod, kjer se ugotovi s to revizijo, 
da so.se oškodovale koristi države, prekršila načela 
trajnega in umnega gozdnega gospodarstva ali da 
je ogroženo trajno pokrivanje služnostnih in kra
jevnih potrebščin za okoliš in za male žage, naj se 
izvrše v pogodbah izpremembe, s katerimi se od
pravijo navedeni nedostatki, pa tudi vzamejo v 
poštev opravičene potrebe lesne industrije. 

Člen 278. 

Minister za šume in rudnike se pooblašča, da 
sme odrejati potrebno število svojih strokovnih 
računskih uradnikov, ki naj pregledujejo račune 
in inventarje direkcij šum imovinskih občin, ter 
določati takim uslužbencem nagrado za to delo v 
breme dotičnih imovinskih občin od dne, ko stopi 
ta zakon y veljavo. 

Člen 279. 

Minister za šume in rudnike se pooblašča, da 
sme premeščati in postavljati osebje, določeno v 
proračunu za leto 1928./1929., k onim gozdarskim 
napravam, pri katerih bi to zahtevale službene 
koristi, ne glede na število, določeno pri poedinih 
napravah; vendar pa ne sme prekoračiti ne skup
nega števila ne kredita tega osebja po proračunu. 

Člen 280. 

Ministru za šume in rudnike se dovoljuje, da 
sme izvajati s svojimi organi vsa gradbeno-tehnična 
dela za ureditev Avale, Lipovice, Plitviških jezer, 
Topčidera, Vrela Bosne in Ilidže. 

Plitviška jezera in njih okolica kot tereni za
ščitnega značaja, potem Avala, Lipovica, Triglav
ska jezera, Bijele stijene v Veliki Kapeli, Štiro-
vača v Severnem Velebitu, Velika Paklenica У 
Južnem Velebitu kakor tudi ostali kraji podobnega 
značaja v državnih gozdih se morajo predhodno 

j na terenu vidno oznamenovaü in proglasiti za 
I nacionalne parke. 

Minister za šume in rudnike predpiše posebno 
uredbo za njih ureditev in gospodarstvo ter likvi
dira na njih v najkrajšem času vse dosedanje seč
nje in ostala eksploatacijska dela. 

V teh krajinah se morajo golicave, eventualno 
nastale s požigom, v najkrajšem času pogozditi. 

Člen 281. 
Cene, določene v gozdnem zakonu z dne 30ega 

marca 1891. (členi 104., 105., 106., 108. in 118.) kot 
povračila učinjene škode, se zvišujejo petkratno. 

Člen 282. 
Prodajne cene vseh proizvodov državnih rudar

skih podjetij določa resortni minister. 

Člen 283. 
Prvi in drugi odstavek člena 52. gozdnega za

kona z dne 23. maja 1904. veljata še nadalje. 
Vrednost Din 2000-— pa se zvišuje na Din 20.0CO-— 
za potrebe malih žag. 

Člen 284. 
Izvršitve kazni zaradi vseh gozdnih kvar se 

odlagajo bd dne, ko stopi ta zakon v veljavo, za 
leto dni. 

Poljedelcem se odpuščajo vse denarne kazni 
in škode, prizadete z gozdnimi kvarami v državnih 
gozdih do dne 1. marca 1928. 

Člen 285. 
Minister za šume in rudnike se pooblašča, da 

sme dovoljevati vkljub členu 85. gozdnega zakona 
za Srbijo pašo na poletnih pašnikih v Južni Srbiji 
do dne 1. novembra brez posebne takse za podalj
šani rok. 

Člen 286. 
Minister za šume in rudnike se pooblašča, da 

sme porabiti sporazumno s finančnim odborom na
rodne skupščine v proračunskem letu 1928./1929. 
za osebne razhodke: za postavljanje nižjega osebja 
— logarjev in čuvajev — do Din 10,000.000"— in 
za materialne razhodke za najnujnejša strokovna 
dela pri pogozdovanju goličav, urejanju hudour
nikov kakor tudi za vsa ostala eksploatacijska in 
tehnična dela do Din 10,000.000-—, in sicer iz onih 
presežkov dohodkov, ki so bili ost varjen i v pro
računskem letu 1927./1928. 

Člen 287. 
Po pravilniku, ki ga predpiše ministrski svet 

na predlog ministra za šume in rudnike sporaz
umno s finančnim odborom narodne skupščine, se 
ne smejo oddajati brezplačno iz državnih gozdov 
stavbni les in drugi gozdni proizvodi, razen stavb
nega lesa in ostalih gozdnih proizvodov (pesek, 
prst, kamen) po že obstoječih zakonskih predpisih, 
ki veljajo za poedine pokrajine. 

Člen 288. 
Minister za šume in rudnike se pooblašča, da 

sme predpisati po drugem odstavku člena 94. usta
ve uredbo o zavarovanju rudarskih delavcev in 
osebja pri bratovskih skladnicah. 

Člen 289. 
Rudosledna dovolila (prostosledi) v okolišu ru

darskih glavarstev ,v Splitu in Sarajevu se ne smejo 
dajali in tudi ne podaljševati, če se obenem s 
prošnjo za dovolitev ali podaljšavo ne vplačajo* 
ustrezne pristojbine. 

Doslej neplačane prostoslednine se morajo, ko
likor niso zastarane po zakonu, pobrati najkesneje 
do dne 1. aprila 1929. 

Za izvrševanje te odredbe predpiše minister za 
šume in rudnike pravilnik sporazumno z ministrom 
za finance. 

Člen 290. 
Minister za šume in rudnike se pooblašča, da 

sme izvršiti v najširših izmerah komercializacijo 
njemu podrejenih naprav. V ta namen predpiše 
kraljevska vlada na predlog ministra za šume in 
rudnike z odobritvijo finančnega odbora narodne 
skupščine uredbo, ki bo imela po drugem odstavku 
člena 94. ustave zakonsko moč. 

Člen 291. 
Vse licitacije in pogodbe za nabave, prodaje, 

izdelave itd. pri ministrstvu za šume in rudnike 
preko Din 500.000-— se morajo vročiti po čle
nu 95. c zakona o državnem računovodstvu, preden 
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se končno odobre, ministrstvu za finance, za odbor 
za oceno državnih nabav. 

Glede odločb o , vseh teh predmetih velja 
člen 95. č zakona o državnem računovodstvu. 

Člen 292. 
Minister za šume in rudnike se pooblašča, da 

sme takoj izločiti od čistega dohodka režijskega 
poslovanja v državnih gozdih ekonomskega leta 
1927./1928. vsoto Din 2,000.000-— ter jo poleg kre
ditov, odobrenih s proračunom, porabiti za vzdrže
vanje, ureditev in izpopolnjevanje državnega Top-
čiderskega parka, Plitviških jezer in Marjana pri 
Splitu v proračunskem letu 1928./1929. Iz te vsote 
se morajo izplačevati materialni in osebni razhodki 
kakor tudi terenske doklade zaposlenih državnih 
uslužbencev. 

Prav tako se pooblašča minister za Šume in 
rudnike, da zbira dohodke državnega Topčider-
skega parka in jih takoj neposredno porablja za 
izpopolnjevanje tega parka. 

Člen 293. 
Minister za šume in rudnike se pooblašča, da 

sme zamenjati državna kmetijska zemljišča za pri
vatna zemljišča, ki so bila ob poplavi leta 1926. 
zasuta s peskom; predhodno pa mora odrediti rela
cijo vrednosti med eno in drugo vrsto zemljišč in 
potem zasuta zemljišča pogozditi. 

Minister za šume in rudnike naj izdela sporaz
umno s finančnim odborom narodne skupščine 
pravilnik o izvrševanju tega člena. 

Člen 294. 
Po dodatku k § 8. instrukcije za gozdarsko služ

bo v Bosni in Hercegovini se minister za šume in 
rudnike pooblašča, da sme rezervirati malim in 
srednjim domačim žagam v Bosni in Hercegovini, 
ki obratujejo izključno z domačo nacionalno glav
nico, s pogodbami okoliše ter dajati iz njih-na leto 
brez licitacije potrebni les po njih kapaciteti in po 
razpoložnih letnih etatih za kalkulirane cene, ki 
jih odobri minister za šume in rudnike. Iz Bosne 
in Hercegovine se sme dodeljevati les žagam v 
drugih krajinah šele, ko se pokrijejo potrebe kra
jevnih žag. 

Minister za šume in rudnike predpiše sporaz
umno z ministrskim svetom s pravilnikom, katere 
žage in do kolike kapacitete naj se smatrajo^ za 
male in srednje žage. 

Člen 295. 
Ukinjajo se gozdne takse za zdravilne rastline, 

gobe in ostale gozdne proizvode. 

M. Ministrstvo za trgovino in industrijo. 

Člen 296. 
Upravni odbor Likvidacijske banke se poobla

šča, da sme odrejati svojim komisarjem, ki izter-
jujejo njene menične terjatve, nagrade za posel po 
nastopni lestvici: 

za izterjavo menic z glavnico in obrestmi do 
Din 1000-— . . 6 %, 

za izterjavo menic z glavnico in obrestmi do 
Din 10.000-— 5 %, 

za izterjavo menic z glavnico in obrestmi preko 
Din 10.000-— 3 %. 

Ti izdatki se vrše v breme obresti, ki jih po
toka Likvidacijska banka od svojih dolžnikov. 

Člen 297. 
Minister za trgovino in industrijo se pooblašča, 

da sme odrejati iz dohodkov uprave za zaščito in
dustrijske svojine za tiskanje in druge potrebe 
(§ 6. zakona o zaščiti industrijske svojine z dne 
17. februarja 1922., «Službene Novine> št. 69ДХ) 
sotrudnikom pri «Glasniku> in «Patentnih spisih> 
honorarje, ki niso po odbitku vseh stroškov večji od 
čistega dohodka. 

Člen 298. 
I. Členu 119. obrtnega zakona (zakona o rad

njama) in § 3. zakonskega člena iz leta 1868. o 
trgovskih in obrtniških zbornicah se dodaja nov 
odstavek, ki se glasi: 

«Zbornice smejo ustanoviti v avoji sestavi in 
za svoj okoliš stalno razsodišče, da se rešujejo 
spori trgovinskega, industrijskega in obrtnega zna
čaja, v katerih se stranke s pismeno pogodbo pod
rede njegovi pristojnosti, izvzemši spore med delo
dajalci in njih nameščenci; za razsodbe (odločbe) 
razsodišča se ne plačuje sporna, nego samo taksa 
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iz tar. post. 173. zakona o taksah. Razsodbe, ki niso 
opremljene s to takso, nimajo veljave. 

Pristojnost in postopanje teh razsodišč določa 
pravilnik, ki pa ga mora sprejeti občni zbor zbor
ničnih članov in odobriti minister za trgovino in 
industrijo. 

Razsodbe razsodišč in poravnave, sklenjene med 
njimi, imajo izvršno moč razsodb rednih sodišč. 

Zoper razsodbe razsodišč je dopusten samo 
pravni pripomoček pritožbe na pristojno sodišče, in 
sicer na način in iz razlogov, navedenih v pred
pisih o razsodiščih civilnosodnega postopanja, ki 
veljajo v dotičnem območju. 

V območju, kjer velja zakon o sodnem posto
panju v civilnih pravdah z dne 20. februarja 1865., 
je dovoljena pritožba po točki 4.) § 444. samo, če 
se obsodi razsodnik po § 127. kazenskega zakona. 

Izvršbe (rubežni) po razsodbah in poravnavah 
razsodišč se izvajajo kakor izvršne razsodbe rednih 
sodišč. 

Razsodba razsodišča, zoper katero se vloži pri
tožba, se sme izvršiti samo do zavarovanja. Sodišča 
morajo reševati pritožbe kot nujne p r e d m e t o 

II. Odredbe točk 1.) in 2.) v prvem odstavku 
§ 5. in odredba §§ 10., 11. in 13. zakonskega 
člena VI. iz leta 1868. o trgovskih in obrtniških 
zbornicah se ukinjajo, namesto njih pa se pred
pisuje to-le: 

Zbornica se deli redoma na tri odseke, in sicer 
na-trgovinski, obrtni in industrijski odsek. 

Če se pokaže glede na število in važnost pod
jetij v poedinih gospodarstvenih granah potreba, 
sme dovoliti minister za trgovino in industrijo no 
predlog zbornice, da se ustanove za te grane po
sebni odseki. 

Volitev zborničnih članov se vrši ločeno po od
sekih. Število članov v poedinih odsekih kakor tudi 
število onih članov, ki morajo stalno stanovati na 
sedežu zbornice, določa minister za trgovino in in
dustrijo. 

Prav tako sme odrediti minister za trgovino in 
industrijo, da sestavljajo poedini odseki za ves 
zbornični okoliš samo eno volilno telo. 

§ 13. istega zakona se izpreminja ter se glasi: 
«Zbornica izvoli za pet let z absolutno večino 

glasov v prvi plenarni seji predsednika in dva 
podpredsednika tako, da so v predsedništvu po 
možnosti zastopani vsi odseki.> 

Minister za trgovino in industrijo predpiše v 
mejah teh odredb podrobnejše odredbe o reorgani
zaciji in volilnem redu vsake zbornice. 

Člen 299. 
Sesti odstavek člena 101. zakona o ureditvi 

Državne hipotekarne banke, s katerim se omejuje 
znesek rezervnega fonda, je razveljavljen. Dotacija 
fondu po točki č) tega člena se mora izvršiti po 
bilanci za leto 1927. 

Letnik X. 

Člen 300. 
Minister za trgovino in industrijo se pooblašča, 

da sme izpremeniti pò zaslišanju obrtniške zbor
nice v Beogradu člen 12. obrtnega zakona (zakona 
o radnjama) iz leta 1910. in določiti, kateri obrti 
naj se smatrajo za esnafske in kateri dosedanji 
neesnafski obrti naj se proglase za esnafske. 

Člen 301. 
Minister za trgovino in industrijo se pooblašča, 

da sme pokrivati iz partije za pospeševanje tuj
skega, potniškega in turistovskega prometa y pro
računu razhodkov za to leto tudi osebne izdatke 
odseka za potniški in turistovski promet. Iz te 
vsote se sme plačevati osebje po členu 130. zakona 
o civilnih uradnikih in ostalih državnih uslužben
cih in po uredbi o pogodbenih uradnikih in dnev-
ničarjih,, in sicer: en hotelski inspektor, en pre
vajalec in prepisovalec za tuje jezike in en dnev-
ničar za arhivske posle. 

Člen 302. 
Minister za trgovino in industrijo se pooblašča, 

da predpiše pravilnike za vse strokovne šole, ki so 
prešle pod pristojnost ministrstva za trgovino in in
dustrijo in ki so označene s proračunom za to leto 
kot naprave tega ministrstva. 

Člen 303. 
Minister za trgovino in industrijo se pooblašča, 

da sme postavljati v breme kreditov za osebne 
izdatke profesorjev, učiteljev in uslužbencev na 
srednjih tehničnih šolah osebe za honorarne uči
telje ter uporabljati kredite za izplačila honorarjev 
na teh šolah. 

Člen 304. 
Minister za finance, minister pravde in minister 

za trgovino in industrijo se pooblaščajo, da izdado 
po drugem odstavku člena 94. ustave uredbo z 
zakonsko močjo o izdajanju obveznic ali zastavnic 
industrijskih podjetij — med katera se štejejo tudi 
hotelska podjetja —, ki se glase na prinosnika in 
so zavarovane bodisi s hipoteko na nepremičnine, 
bodisi z zastavo na premičnine, kamor se šte
jejo tudi terjatve. Poedini posli za izdajanje indu
strijskih obveznic ali zastavnic in za službo posojila 
kakor tudi za pobiranje in izterjevanje terjatev na 
njih podstavi se smejo poveriti Državni hipote
kami banki. Za zavarovanje in izterjevanje terja
tev imetnikov omenjenih obveznic ali zastavnic se 
smejo izdati odredbe, ki se razlikujejo od veljavnih 
zakonskih predpisov, kolikor so te odredbe v zvezi 
s predmetom, ki naj ga regulira ta uredba. Z ured
bo se sme določiti tudi zaporna kazen do šestih 
mesecev zaradi dejanj, ki morajo biti v uredbi 
navedena, in za osebe, odgovorne za voditev indu
strijskih podjetij, če bi prekršile predpise uredbe. 

Obveznice ali zastavnice, o katerih govori ta 
člen, se smejo izdati glede posojil, najetih v ino
zemstvu, izključno za potrebe industrijskih pod
jetij z vložno glavnico najmanj Din 10,000.000-— ali 
za skupine industrijskih podjetij, katerih vložna 
glavnica znaša skupaj najmanj Din 10,000.000"—. 
Obveznice ali zastavnice se smejo izdajati edino s 
predhodno odobritvijo ministra za trgovino in in
dustrijo sporazumno z ministrom za finance. 

Te začasne kakor tudi končne obveznice ali za
stavnice, posli za njih izdajanje in njih imetniki 
so oproščeni vseh taks in davkov, ki so jih opro
ščene državne obveznice in njih imetniki. 

Zavarovanje teh obveznic ali zastavnic s hipo
teko ali zastavo kakor tudi odprava zavarovanja 
se vrši -brez plačevanja kakršnihkoli taks. 

Gorenje ugodnosti uživajo samo obveznice ali 
zastavnice, izdane do konca leta 1935. 

Če se ugotovi pri izvestnem industrijskem pod
jetju naknadno, da se je uporabila kolikršnakoli 
vsota glavnice za druge namene, se poberejo od 
dotičnega industrijskega podjetja vse tàkBe in da
vek za vse prejeto posojilo. 

Minister pravde, minister za finance in minister 
za trgovino in industrijo se pooblaščajo, da izdado 
sporazumno s finančnim odborom narodne skup
ščine pravilnik o izvajanju te uredbe. 

N. Ministrstvo za socialno politiko. 

Člen 305. 
Za siromašne se smatrajo po invalidskem za

konu vse one osebe, ki ne plačujejo na leto skupaj 
več nego Din 20-— osnovnega neposrednjega 
davka na te-le davčne objekte: na zemljišče brez 
desetinske povprečnine, na zgradbe, na obrate, 
poklice in glavnico. Dohodnina spada v cenzus 
Din 20-— samo, če niso dotični invalidovi dohodki 
zavezani nobenemu tukaj omenjenemu neposred-
njemu davku. Osebe, ki uživajo do dne 1. januarja 
1929. po tej odredbi dodatke na invalidnino, obdrže 
to pravico tudi, ko je stopil v veljavo novi zakon 
o neposrednjih davkih, ne glede na višino pred
pisanega davka, dokler se ne določi z zakonom 
novi cenzus. 

Glede pridobivanja pravice do invalidnine ôseb, 
ki imajo dohodek od nesamostalnoga dela in ki se 
jim mora ta dohodek obdavčevati od dne 1. aprila 
1928. po odredbah novega zakona o neposrednjih 
davkih, velja to-le: • 

1.) V cenzus za pridobitev pravice do invalid
nine ne spada davek onih oseb, ki imajo dohodek 
od nesamostalnega dela in ki se jim izplačuje ta 
dohodek na dan, na mesec ali na štirinajst dni, 
ne glede na njegovo velikost, ker se morajo sma
trati po invalidskem zakonu za siromašne. 

2.) Osebam, ki se jim izplačuje dohodek od ne
samostalnega dela na mesec, se smatrajo po in
validskem zakonu za siromašne, če ne preseza njih 
skupni mesečni dohodek v denarju in naravi vsote 
Din 1800-—, ako so samci, ako pa so oženjeni, če 
ne preseza njih vsota mesečnega dohodka Din 
2200—. 

Če imajo te osebe, označene pod 1.) in 2.), poleg 
dohodka od nesamostalnega dela v znesku, maksi-
miranem po predhodnem odstavku, še dohodek od 
drugih davčnih objektov, je cenzus za pridobitev 
pravice do invalidnine pri takih osebah oni, ki je 
določen za ostale davčne objekte v prvem odstavku 
te zakonske odredbe. 
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Člen 306. 

Kredit Din 150,000.000-—, postavljen kot pod
pora onim, ki jim nedoslaja hrane, in razdeljen na 
oblasti, se mora uporabiti tako, da se sme upora
biti iz njega 50 % za javna dela, kakor za gradnjo 
cest in vodovodov, vodnjakov (cistern) itd., če so 
predhodna opravila za ta dela pripravljena aH se 
morajo pripraviti, da se dela lahko takoj začno. 
Ta dela izvršuje oblastni odbor v lastni režiji spo
razumno z odborom dotične oblasti, določenim s 
členom 2., šestim odstavkom, zakona o podpori 
onim, ki jim nedoslaja hrane. Z drugo polovico 
kredita morajo nabaviti po zakonu o podpori 
onim, ki jim nedostaja hrane in po predpisanem 
pravilniku hrano za gladujoče prebivalstvo v obla
stih. 

Člen 307. 
Zemlja, odstopljena slepim vojnim invalidom, 

ki so jo dobili od ministrstva za agrarno reformo, 
je oproščena plačevanja neposrednjega davka, 
državnih in samoupravnih davščin. 

Osebni invalidi in rodbine padlih, umrlih in po
grešanih bojnikov, ki so dobili zemljo od ministr
stva za agrarno reformo ter plačujejo nanjo zakup
nino, ne izgube po členu 86. invalidskega zakona 
z dne 17. novembra 1925. pravice do invalidnine, 
razen če so dobili zemljo v last s sodnim prenosom 
in vpisom ,v sodne knjige. 

Člen 308. 
Dohodke, dobljene za zdravljenje invalidov v 

svojih napravah, pridržujejo invalidski sanatoriji 
in ortopedske bolnice, da pokrivajo razhodke, uči
njene za prehrano in zdravljenje teh invalidov. 

Člen 309. 
Poslednji odstavek člena 74. invalidskega za

kona se .izpreminja ter se glasi: 
«Odločba višjega invalidskega sodišča je polno-

veljavna, če so se udeležili sklepanja najmanj štirje 
člani; sklepa se z večino glasov.> 

Člen 310. 
Odredbe zakona o izseljevanju z dne 30. de

cembra 1921. .veljajo tudi za izseljevanje v evrop
ske države. 

Člen 311. 
Minister za socialno politiko se pooblašča, da 

sme postavljati v inozemstvu po § 3. zakona o iz
seljevanju izseljeniške odposlance v breme izselje-
niškega fonda kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev. 

Člen 312. 

Minister za socialno politiko se pooblašča, da 
sme vzeti vkljub predpisu § 33. zakona o izselje
vanju z dne 30. decembra 1921. iz izšeljeniškega 
fonda kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na 
posodo vsoto Din 6,000.000-— ter jo uporabiti za 
gradnjo poslopja ministrstev za socialno politiko 
in za narodno zdravje. 

Za odplačilo glavnice in obresti se morajo po
staviti vsako leto v proračuna teh ministrstev do
sedanja plačila najemnine za ministrstvi za social
no politiko in za narodno zdravje, in sicer, po amor
tizacijskem načrtu, ki ga izdela sporazumno mi
nistrstvo za socialno politiko z Državno hipotekamo 
banko. 

Obresti tega posojila morajo biti.tolike, köli-
kršne kdaj daje Državna hipotekama banka. 

Člen 313. 
§ 119. zakona o zavarovanju delavcev z dne 

14. maja 1922., «Službene Novine» št. 117/XIX z 
dne 30. maja 1922., se izpreminja ter se glasi: 

«Za izvajanje zavarovanja delavcev po odred
bah tega zakona se ustanavljajo osrednji urad za 
zavarovanje delavcev in okrožni uradi za zavaro
vanje delavcev. * 

Za zavarovanje delavcev prometnih podjetij se 
smejo ustanoviti posebne blagajne. 

Nosilec zavarovanja zoper nezgode, zâ one
moglost, starost in smrt je za. vso kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev osrednji urad za zavarovanje 
delavcev. Nosilci zavarovanja zoper bolezen so 
okrožni uradi za zavarovanje delavcev, če imajo 
zadostno število članov, za okoliš ostalih okrožnih 
uradov pa osrednji urad za zavarovanje delavcev. 

Minister za socialno politiko se pooblašča, da 
izvede sporazumno s finančnim odborom narodne 
skupščin© podrobno reorganizacijo zavarovanja v 
omenjeni smeri s posebno uredbo, s katero sme iz-
premeniti predpise zakona o zavarovanju delavcev, 
kolikor nasprotujejo odredbam tega člena.» 

Člen 314. 
Ustanovitev vrhovnega sodišča za delavsko za

varovanje, navedenega v §§ 172. in 173. zakona o 
zavarovanju delavcev, se odlaga z dostavkom, da 
prehaja pristojnost prednjega sodišča po omenje
nem zakonu, in sicer: za ozemlje prejšnje kralje
vine Srbije iz leta 1914. na kasacijsko sodišče v 
Beogradu, za ozemlje Crne gore na veliko sodišče 
v Podgorici, za ozemlje Vojvodine (s Sremom) na 
kasacijsko sodišče v Novem Sadu, za ozemlje Hrvat
ske, Slavonije, Slovenije in Dalmacije na stol sed
morice v Zagrebu, za ozemlje Bosne in Hercego
vine na vrhovno sodišče za Bosno in Hercegovino 
v Sarajevu. 

Člen 315. 
Peti odstavek § 202. zakona o zavarovanju de

lavcev se izpreminja ter se glasi: 
«Vsa premična in nepremična imovina razreše

nih nosilcev zavarovanja zoper bolezen preide v 
last nosilcev zavarovanja zoper bolezen po tem 
zakonu. Način likvidacije uredi minister za socialno 
politiko.» 

Člen 316. 
Za četrtim in pred petim odstavkom § 202. za

kona o zavarovanju delavcev se dodajata naslednja 
dva odstavka: 

«Prav to velja tudi za ,Trgovsko bolniško in 
podporno društvo' v Ljubljani. 

,Beograjska trgovačka omladina' v Beogradu 
sme organizirati ob istih pogojih svojo lastno bol
niško blagajno.» 

Člen 317. 
Minister za socialno politiko se pooblašča, da 

sme odložiti izvedbo volitve delegatov za glavno 
skupščino okrožnih uradov in osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev po zakonu o zavarovanju de
lavcev vkljub § 201. omenjenega zakona, dokler se 
ne izvedejo za to potrebni ukrepi. 

Minister za socialno politiko se pooblašča, da 
sme v tem času na novo postaviti člane ravnatelj
stva osrednjega urada in ravnateljstev okrožnih 
uradov. 

Člen 318. 
Namesto: «250.000» naj se postavi v § 136. za

kona o zavarovanju delavcev: «50.000». 

Člen 319. 
Odredbe § 13. zakona o zaščiti delavcev se iz-

preminjajo ter se glase: 
«Kdaj je odpirati in zapirati obrate, najsi je v 

njih zaposleno pomožno osebje ali ne, odloča za 
poedine kraje ali krajine ali oblasti'po zaslišanju 
trgovskih, industrijskih, obrtniških in delavskih 
zbornic minister za socialno politiko sporazumno 
z ministrom za trgovino in industrijo ali pa oni 
organ, na katerega preneseta ministra to pristoj
nost. 

Lastniki omenjenih obratov, ki ravnajo zoper te 
predpise, se kaznujejo v denarju z Din 50'— do 
Din 3000-—, kakršna je pač velikost dotičnega 
obrata. 

Vse prekrške teh predpisov preiskujejo in kaz
nujejo pristojna upravna oblastva prve stopnje ali 
uprava mesta Beograda za mesto Beograd; zoper 
njih razsodbe se smejo pritožiti interesenti v 
15 dneh od dne, ko se-jim priobčijo, na pristojne 
velike župane ali za mesto Beograd na ministrstvo 
za socialno politiko.» 

Člen 320. 
Ko se pregledajo računi in knjige bivšega od

seka za prehrano ministrstva za prehrano in ob
novo zemlje v Sarajevu, se življenske potrebščine, 
ki so jih dobile od tega odseka v ustreznih vred
nostih na posodo v letu 1919./1920., in sicer: 

1.) Radnička konzumna i produktivna zadruga 
oko «Glasa Slobode» v Sarajevu; 

2.) Radnička konzumna i produktivna zadruga 
Banja Luka; 

3.) Radnička konzumna i produktivna zadruga 
«Drvar»; 

4.) Radnička konzumna proizvođačka potro
šačka zadruga «Zvono»; 

5.) Savez srpskih zemljoradničkih zadruga v 
Sarajevu; in 

6.) Savez hrvatskih seljačkih zadruga v Sa
rajevu. 

kolikor doslej niso mogle biti izplačane, po od
ločbi ministrskega sveta z dne 7. marca 1928., 
št. 258, ne pobirajo od zgoraj imenovanih zadrug. 

Znesek te neplačane terjatve se razknjiži v bre
me obratne glavnice glavne državne blagajne. 

Člen 321. 
Minister za socialno politiko se pooblašča, da 

sme urediti s posebno uredbo izdajanje dovolil za 
inozemske delavce (nameščence) v kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev ter z njo predpisati specialne 
takse, ki naj se pobirajo od delodajalcev ob izda
janju dovolil za zaposlovanje inozemskih delavcev 
(nameščencev). Od plačevanja teh taks se izvze
majo delodajalci pripadnikov onih tujih držav, ki 
ravnajo z našimi delavci glede pravice zaposlo
vanja kakor s svojimi in s katerimi veljajo v tem 
pogledu posebne konvencije. Takse za zaposlo
vanje se določajo po važnosti stroke inozemskega 
delavca (nameščenca) za domače gospodarstvo ter 
se stekajo v fond za neposrednje podpiranje neza
poslenih delavcev. Dohodki teh taks morajo služiti 
v prvi vrsti organiziranju službe za zaposlovanje 
inozemskih delavcev v naši državi kakor tudi za
ščiti in podpiranju domačih delavcev v državi in v 
inozemstvu. 

0. Ministrsiro za agrarno reformo. 

Člen 322. 
Minister za agrarno reformo se pooblašča, da 

sme nabavljati vkljub predpisom zakona o držav
nem računovodstvu, obseženim v oddelku «Pogodbe 
in nabave», iz kredita po partiji «Posojila in trans
portni stroški» v proračunu razhodkov za to leto 
kakor tudi iz kreditov, ki bi se mu dali na raz
polago med tem proračunskim letom (izredni kre
diti) za zidanje kolonistovskih hiš v Južni Srbiji, 
material za zidanje hiš kakor tudi da sezida hiše 
za potrebe naseljenikov. 

Cen 323. 
Minister za finance se pooblašča, da sme izpla

čati vodnim zadrugam, ki niso včlanjene v «Cen
tralni odbor vodnih zadruga» v Novem Sadu, in 
bidrotehničnim oddelkom poplavne prispevke za 
zemljišča, zasežena za agrarno reformo v njih oko
lišu, ,v onih vsotah, ki so jih vplačali v državno 
blagajno interesenti agrarne reforme in dobro
voljci po pravilniku o dohodkih in razhodkih v 
stroki agrarne reforme. 

Člen 324. 
Področje in pristojnost agrarno-tehničnega od

seka pri ministrstvu za agrarno reformo, izvzemši 
gradbeni in statistični pododsek, prehajata v pod
ročje in pristojnost generalne direkcije katastra 
pri ministrstvu za finance. 

Minister za finance in minister za agrarno re
formo izdasta pravilnik o tem prehodu. 

Člen 325. 
Za ves živi in mrtvi inventar, ki ga je prevzelo 

agrarno oblastvo ob likvidaciji veleposestev na 
ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev za 
svrhe agrarne reforme, zlasti kolonizacije, plača 
država prejšnjim lastnikom odškodnino po cenitvi, 
ki se je opravila ob prevzemu ali, če ee taka cenitev 
še ni opravila, po cenitvi, ki se opravi po predpisih 
zakona z dne 20. maja 1922. o državnem nadzor
stvu in državni upravi veleposestev. 

Prav tako plača država odškodnino za obdelavo 
in seme onih površin, ki so bile zasejane posebe in 
razdeljene v svrho agrarne reforme. 

Glede te odškodnine za mrtvi in živi inventar, 
za seme in za oranje ima država pravico odškod
nine proti onim, ki so se s tem okoriščali. 

Minister za agrarno reformo se pooblašča, da 
izda sporazumno z ministrom za finance in s fi
nančnim odborom narodne skupščine uredbo, kako 
naj se izplača odškodnina za živi in mrtvi inventar 
in odškodnina za obdelavo in seme. 

Člen 326. 
Dok)er se ne çklene definitivni zakon o likvida

ciji agrarnih odnošajev, se. dopolnjuje člen 38. za
kona z dne 31. julija 1925. o proračunskih dvanaj-
stinah za mesece avgust, september, oktober in no
vember 1925. tako, da se določa rok za fakultativni 
odkup na eno leto od dne, ko se dovrši določanje 
objektov in subjektov na stanovitem posestvu. 

Oni določeni agrarni interesenti, ki ne upora
bijo fakultativnega odkupa, obdrže še nadalje 
zemljo, dodeljeno po agrarnih oblastvih, v začas
nem zakupu po obstoječih, že zakonskih predpisih 
ter morajo plačati ob končni likvidaciji veleposestev 
ono ceno, ki jo določi zakon. 

Če taki interesenti ne bi hoteli plačati cene, tako 
določene z zakonom, ne morejo obdržati zemlje, 
nego zemlja se odda drugim interesentom ali pa se 
uporabi za kolonizacijo. 

' i-ii '.i jfi.'tSi.i 
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Člen 327. 
Člen 152. finančnega zakona za leto 1926./1927. 

velja še nadalje ter se dopolnjuje z nastopnim od
stavkom : 

«Zbog določila v členu 3. zakona z dne 20. maja 
1922. o prepovedi odsvajanja in obremenjanja vele-
posestev se ne sme izbrisati zaznamba odsvojilne 
in obremenilne prepovedi niti s sodnim odlokom in 
tak odlok kakor tudi pravice tretjih oseb, pridob
ljene na njega podstavi, so brez pravne moči. To 
velja od dne, ko je stopil v veljavo zakon z dne 
20. maja 1922. o prepovedi odsvajanja in obreme
njanja veleposestev.> 

Člen 328. 
Člen 291. finančnega zakona za leto 1927./1928., 

ki se podaljšuje, se dopolnjuje tako, da smejo ku
piti zemljišča, navedena v členu in sposobna za 
obdelovanje, do 30 oralov tudi optanti z istim 
redom prvenstva kakor agrarni interesenti. 

Člen 329. 
Člen 55. finančnega zakona o proračunskih dva-

najstinah za mesece december 1925., januar, fe
bruar in marec 1926., s kateri» se je odložila ekse-
kutivna izvršitev razsodb, izrečenih v vseh pravdah 
zaradi tega, ker so zemljiškim posestnikom v Dal
maciji vzkratili dohodke poljedelci, ki obdelujejo 
njih zemljišča itd., se dopolnjuje tako, da se po
stavljajo za besedama: «razsodb, izrečenih» te-le 
besede: <in razsodb, ki se izrečejo» itd. 

Drugi odstavek člena 55. se ne nanaša na po
slednji stavek prvega odstavka. 

III. del: Ostale odredbe. 

Člen 330. 
Odločbe, izdane po členu 156. zakona o civilnih 

uradnikih in ostalih državnih uslužbencih, se priob-
čujejo, glede na člen 95. zakona o glavni kontroli, 
za državo namesto ministrstvu za finance glavni 
kontroli. 

Vse odločbe o službenem razmerju po zakonu 
o civilnih uradnikih in ostalih državnih uslužben
cih, po zakonu o državnem prometnem osebju in 
po zakonu o ustroju vojske in mornarnice kakor 
tudi odločbe po členu 122. zakona o glavni kontroli 
se pošiljajo glavni kontroE na recepis; rok za njeno 
tožbo, določen v členu 21. zakona o državnem svetu 
in upravnih sodiščih, teče od dne, ko se je potrdil 
prejem na recepisu. To velja tudi za one odločbe, 
Id se razglašajo v «Službenih Novinah». 

O pritožbah zoper odločbe glavne kontrole glede 
količine osebne in rodbinske pokojnine njenih usluž
bencev odloča državni svet. 

Člen 331. 
Državni vojaški in civilni uslužbenci in usluž

benci državnih prometnih naprav, ki so bili izven 
državne službe (v pokoju, odpuščeni ali v ostavki), 
preden so stopili v veljavo: zakon o ustroju vojske 
in mornarnice z dne 9. avgusta 1923., zakon o civil
nih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih z dne 
31. julija 1923. in zakon o državnem prometnem 
osebju z' dne 28. oktobra 1953., pa so se, ko so 
stopili ti zakoni v veljavo, iznova sprejeli ali se še 
sprejmejo v državno službo, ne morejo biti upoko
jeni s pokojnino, ki jim pripada po teh zakonih, 
preden potečejo tri leta od dne, ko so iznova vsto
pili v državno službo. Ce se upokoje taki uslužbenci 
pred potekom triletnega roka, se jim odmeri pokoj
nina po odredbah prejšnjih zakonov in po prejemkih, 
ki so jih imeli ali bi jih bili imeli pred ponovnim 
vstopom v državno službo, po plači položaja, doblje
nega z reaktivacijo. Cas, ki ga prebijejo v državni 
službi po ponovnem vstopu, se jim šteje za odstotek. 
Triletni rok se računi v efektivnem trajanju. Ta od
stavek se ne nanaša ha one, ki so bili upokojeni, 
preden se razglasi ta zakon, bodisi da je njih po
kojnina regulirana, bodisi da ni. 

Od tega se izvzemajo oni uslužbenci iz prvega 
odstavka, ki morajo biti pred potekom triletnega 
roka upokojeni po zakonu samem, kakor tudi oni, ki 
so dovršili število let za popolno pokojnino, in sicer 
ti poslednji, če se ne upokoje na svojo prošnjo. 

Prav tako se ne uporabljajo odredbe prvega od
stavka tega člena: 

na rodbinske pokojnine uslužbencev, omenjenih 
v prvem odstavku, če so kot aktivni umrli pred po
tekom triletnega roka. 

Člen 332. 
Državni vojaški in civilni uslužbenci kakor tudi 

uslužbenci državnih prometnih naprav, M se pomak
nejo v višjo skupino, dobe pravico do osebne po
kojnine po prejemkih te skupine, če so prebili v njej 
najmanj leto dni službe; drugače pa jim pripada po
kojnina po prejemkih skupine, v kateri so bili prej. 

Od tega se izvzemajo oni uslužbenci, ki se upo
koje, ker so dovršili 60. leto starosti ali so postali 
duševno ali telesno nesposobni za službo. 

To ne velja za rodbinske pokojnine državnih 
uslužbencev, ki umrjejo kot aktivni. 

Člen 333. 
Osebe, ki so dovršile 60. leto starosti, se ne sme

jo sprejemati v državno službo, razen duhovnikov. 
Odredbe tega člena kakor tudi predhodnih dveh 

členov tega zakona se ne nanašajo na ministre, 
državne podtajnike, pomočnike ministrov in velike 
župane. 

Člen 334. 
Periodični zviški se obračunavajo in izplačujejo, 

če se zgodi prestop na višjo stopnjo osnovne, plače 
v prvi polovici leta, dne 1. julija, drugače pa dne 
1. januarja vsakega leta. Prav to velja tudi za pre
stop na višjo stopnjo stanarine. 

Člen 335. 
Vkljub členu 40. zakona o civilnih uradnikih in 

ostalih državnih uslužbencih se dovoljuje posebna 
doklada uradnikom in ostalim uslužbencem direkcije 
svobodnega pasu kakor tudi knjigovodjam, izbranim 
z natečajem, za izdelavo zaključnih računov pri 
generalni direkciji državnega računovodstva. 

Člen 336. 
Civilni državni uslužbenci, ki niso imeli dne 

1. decembra 1925. dovršenih 10 službenih let, dobe 
pravico do osebne pokojnine, ko dovrše 15 let 
službe, ki se jim priznava za pokojnino, in od pokoj
ninske osnove jim pripada za 15 službenih let 60 %, 
za vsako nadaljnjo polovico leta pa po 1 %, tako 
da dobe čez 35 let popolno pokojninsko osnovo kot 
pokojnino. 

Začeta polovica leta se šteje za popolno. 
Predpisi tega člena veljajo povsem tudi za one 

uslužbence, ki vstopijo v državno službo kosneje 
nego dne 1. decembra 1925. 

t. 

Cien 337. 
Predpis člena 144. zakona o civilnih uradnikih 

in ostalih državnih uslužbencih z dne 31. julija 1923. 
in člena 130. zakona o državnem prometnem osebju 
z dne 28. oktobra 1923. je treba razumeti tako, da 
imajo pravico do rodbinske pokojnine samo rodbine 
onih državnih uslužbencev, ki so sklenili zakon 
(brak) pred vstopom v državno službo ali med ča
som, ko so opravljali službo, torej v aktivnosti; 
potemtakem nimajo pravice do rodbinske pokojnine 
rodbine onih uslužbencev, ki so sklenili zakon (brak) 
po upokojitvi in niso bili pozneje reaktivirani, razen 
Če so pridobile njih rodbine pravico do tega po 
prejšnjih zakonih, preden je bil sprejet ta zakon. 

Člen 338. 
Z dnem, ko stopi ta zakon v veljavo, prestanejo 

veljati odredbe člena 123. in poslednjega odstavka 
člena 137. zakona o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih. 

Člen 339. 
Honorarje za člane in zapisnikarje izpraSevalnih 

odborov za odvetniški, sodniški, inženjerski, profe
sorski, učiteljski itd. izpit, potem po zakonu o civil
nih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih ali 
drugih specialnih zakonih trpi kandidat, ki opravlja 
dotični izpit. 

Višino in način, kako je pobirati honorarje, do
loči minister za finance na predlog pristojnega mi
nistra. 

Člen 340. 
Služba sme prestati z upokojitvijo samo v pri

merih, ki so določeni z zakonom; vendar pa se sme 
uporabiti odredba člena 234. zakona o civilnih urad
nikih in ostalih državnih uslužbencih glede upoko
jitve samo, če to zahteva službena 'potreba, in po 
obrazloženi odločbi ministrskega sveta ob osebni 
odgovornosti pristojnega resortnega ministra glede 
proračunskega kredita. Ce je podstava za upokojitev 
slabost ali duševna ali telesna nesposobnost, ima 
minister za finance pravico, po svoji izprevidnosti 
odrediti za pregled državno zdravniško komisijo. 

Člen 341. 
Sprejemajo se na znanje in se odobrujejo vse 

upokojitve bivših častnikov črnogorske narodne 
vojske in bivših civilnih uradnikov prejšnje kra
ljevine Crne gore in vse one odločbe o ureditvi njih 
pokojnin kakor tudi pokojnin njih rodbin, ki so bile 
izdane po odločbah ministrskega sveta F. A. br. 4320 
z dne 27. maja 1920., D. R. br. 112.220 z dne G. sep
tembra 1923. in D. br. 121.339 z dne 18. decembra 
1924. 

Člen 342. 
Upokojencem, ki so bili upokojeni pred dovrše

nimi 10 leti efektivne službe, vštevši tudi neukazne, 
ter niso dovršili dne 1. septembra 1923. 45 let sta
rosti, ne pripadajo od dne, ko stopi ta zakon v ve
ljavo, osebne in rodbinske, draginjske doklade, razen 
če so bili upokojeni zaradi bolezni. 

Ta odredba se ne nanaša na upokojene vojne 
invalide. 

Člen 343. 
Minister za finance se pooblašča, da ÌZVTSÌ in 

predpiše po drugem odstavku člena 94. ustave reor
ganizacijo in ureditev ministrstva za finance in osta
lih naprav finančne stroko in službe v vsej državi; 
po isti poti pa mora določiti sporazumno s finanč
nim odborom narodne skupščine čin in razvrstitev 
poedinih zvanj. 

Člen. 344 
Ministrski svet se pooblašča, da izpremeni in do

polni soglasno s finančnim odborom narodne skup
ščine z uredbo po členu 94. ustave odredbe zakona 
o civilnih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih, 
zakona o državnem prometnem osebju kakor tudi 
uredbi o razvrstitvi in porazdelitvi civilnih urad
nikov in ostalih državnih uslužbencev in državnega 
prometnega osebja. 

Izpremembe in dopolnitve se morajo izvršiti v 
naslednjih mejah: 

1.) Prejemke državnih uradnikov in uslužbencev 
je treba regulirati, jemaje za osnovo dosedanjo po
razdelitev, sorazmerno z važnostjo in odgovornostjo 
dela, ki ga opravlja uradnik, kakor tudi trajanje 
njegove službe; krediti, odobreni, s proračunom za 
te izdatke, pa se ne smejo prekoračiti. 

2.) Odredbe o pokojninah sei morajo izpremeniti 
in dopolniti tako, da se po eni strani prepreči ne
opravičena obremenitev države, po drugi strani pa 
popolnoma zavarujejo oni državni uradniki in usluž
benci, ki so dovršili službeno dobo ali postali v držav
ni službi nesposobni za nadaljnje delo in pridobi
vanje. Pokojnine ministrov in državnih podtajnikov, 
upokojenih pred tem zakonom ali potem, ko stopi ta 
zakon v veljavo, se urede s to uredbo. 

V ta namen se morajo izpremeniti in dopolniti 
odredbe, ki govore o pogojih, ob katerih se pridobi 
pravica do pokojnine, o pogojih, ob katerih se sme 
uradnik in uslužbenec upokojiti, in o dobi, ki bodi 
osnova za določitev pokojnine. 

Te izpremembe in dopolnitve se ne morejo na
našati na one državne uradnike in uslužbence, ki so 
bili upokojeni, preden stopi, ta zakon v veljavo. 

3.) Disciplinsko postopanje se sme izpremeniti in 
dopolniti tako, da se lahko prenese pristojnost za 
disciplinsko sojenje na posebna disciplinska sodišča, 
ki se ustanove v poedinih resortih; vendar pa se sme 
tudi v teh primerih pridržati za največje kazni pri
stojnost državnega sveta. 

4.) Predpisati se 'morajo prehodne odredbe, po
trebne za izvrševanje teh izprememb in dopolnitev. 

5.) Uredbi o razvrstitvi in porazdelitvi civilnih 
uradnikov in ostalih državnih uslužbencev kakor 
tudi državnega prometnega osebja se morata ob
enem z odredbami zakonov, ki so v zvezi z njima, 
izpremeniti in dopolniti tako, da sé odpravijo vse 
hibe in vsi nedostatka, kar se jih je pokazalo v času 
njiju uporabljanja. Izdelati se morata kot sestavni 
del dotičnih zakonov. 

Člen 345. 
Ministrski stvet se pooblašča, da ustanovi na 

predlog ministra za finance sporazumno s finančnim 
odborom narodne skupščine po drugem odstavku 
člena 94. ustave pokojninski fond za vdove in otroke 
umrlih državnih uradnikov, ki naj zavaruje z vlogi 
rodbinske pokojnine teh uradnikov. 

Gotovina fondov, ki so obstajali po prejšnjih za
konih, bodi osnova za ustanovitev tega fonda. 

Člen 346. 
Upravnik uprave fondov in upravnik samostalne 

monopolne uprave, upokojena, preden stopijo v ve
ljavo novi zakoni, se izenačujeta glede draginjskih 
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dokJad z zvanji, naštetimi v prvem odstavku člena 4. 
predpisov o draginjskih dokladah D. R. br. 107.201/ 
/1924. 

Člen 347. 
V tem proračunskem letu se ustavlja sprejema

nje novih civilnih uradnikov in uslužbencev v držav
no službo, razen če se vrnejo iz pokoja v aktivno 
službo. i 

Vkljub temu se sme sprejeti s pismenim odlokom 
ministrskega sveta v državno službo nov uradnik in 
uslužbenec, če je nujno in neodložno treba, po pis
meni obrazložitvi te potrebe na predlog resortnega 
ministra in po soglasju ministra za finance. 

Člen 348. 

Na vsa zvanja; državnih uslužbencev (zvamčni-
kov in služiteljev), ki ne spadajo v uradniške kate
gorije, se smejo postavljati poedine osebe za dnev-
ničarje po členu 130. zakona o civilnih uradnikih in 
ostalih državnih uslužbencih z 4dne 31. julija 1923., 
izvzemši državno policijsko stražo in policijske 
agente (detektive), zvaničnike in služitelje poštno-
telegrafske in telefonske stroke, cestne nadzornike 
iu zvaničnike finančne kontrole. 

Vsi proračunski krediti, ki so določeni za osebne 
razhodke za take državne uslužbence, se smejo upo
rabljati za izplačevanje njih dnevničarske nagrade. 

Ti uslužbenci se morajo zavarovati po predpisih 
zakona o zavarovanju delavcev ali bratovskih sklad-
nic, in sicer za onemoglost, bolezen, starost, smrt in 
zoper nezgode. 

Zavarovalni deleži države se izplačujejo po pred
pisih zakona o zavarovanju delavcev ali bratovskih 
skladnic, kolikor niso odobreni za to specialni kre
diti, iz proračunskih kreditov, odobrenih za skupne 
prejemke dnevničarjev. 

Člen 349. 
Če se pokaže potreba, sme postavljati glavna 

kontrola po sklepu obče seje svoje pomožno osebje 
tudi preko števila, določenega s proračunom, in sicer 
v breme partijo: «Osebni prejemki» in partije: «Dra-
ginjske doklade» za to leto. . 

Člen 350. 
Odločbi ministra za finance št. 806 z dne 29. fe

bruarja 1924. in D. R. br. 31.903 z dne 22. marca 
1924., kolikor se nanašata'na razvrstitev onih šefov 
okrožnih finančnih uprav in inšpektorjev ministrstva 
za finance, ki so bili zatečeni na teh položajih dne 
1. septembra 1.923., so odobrajeta in ostaneta v ve
ljavi z vsemi svojimi pravnimi posledicami, prav 
tako tudi ukaza D. R. br, 36.000/28 in M. br. 6141 
o prevedbi uradnikov v 4. skupino I. kategorije. 

Člen 351. 
Vkljub predpisom člena 230. zakona o civilnih 

uradnikih in ostalih državnih uslužbencih se smejo 
prevesti v 4. skupino I. kategorije oni uradniki mi
nistrstva za finance, ki so bili na dan, ko je stopil 
v veljavo novi uradniški zakon, prevedeni v 5. sku
pino I. kategorije, če so še sedaj v državni službi in 
če so bili v vsem času dosedaji ocenjeni % oceno 
najmanj «dober». 

Zvanje pomočnika generalnega direktorja in na
čelnikov oddelkov pri generalnih direkcijah ministr
stva za finance, uprave državnih monopolov in dele
gatov ministra za finance v pokrajinah se poraz-
mešča po 3. skupini I. kategorije. 

Člen 352. 

V breme partije za izredne državne potrebe re
zervnih kreditov v proračunu za to ieto se izplaču
jejo osebni in materialni razhodki upravnih sodišč 
v Dubrovniku, Celju in Skoplju, in sicer: 

Redni razhodki 

A. O s e b n i r a z h o d k i 
Osebni prejemki: 

Osnovne in položajne plače uradnikov: 
3 predsedniki 1/П Din 126.00Ü— 
2 sodnika LTV-5 Din 39.600— 
6 tajnikov I/Vn-3 Din 65.520— 
4 pisarji 1ДХ-1 Din 21.600-— 
3 arhivarji: l-IU/1-7, 1-Ш/Ш-7 in 

l-Ш/Ш-З Din 25.500— 

Odnos . . Din 278.220— 

Prenos . - Din 278.220-

Osnovne in položajne plače služiteljev: 
2 služitelja П/2 Din 6.360-

Redna stanarina: 
- a) uradnikov . . Din 39.000— 

b) služiteljev . . Din 2.700— Din 41.700-

Dnevničarji po členu 130. zakona o 
civilnih uradnikih (skupni prejemki): 
4 dnevničarji - zvanič-

niki Din 48.000— 
4 dnevničarji - služi-

telji Din 57.600— Din 105.600-
Napredovanja in periodični zviški . Din 20.000— 

Doklade: 
a) Draginjske doklade: 

uradnikov, osebne . Din 143.000— 
rodbinske Din 30.000— 

zvaničnikov in služi
teljev, osebne . . Din 17.000—• 

rodbinske . Din 6.000— Din 196.000--

B. M a t e r i a l n i r a z h o d k i : 
Potni, vozni in selitveni stroški . . Din 20.000--
Upravni stroški: 
Pisarniški stroški, pi

sarniške potrebšči
ne in ostalo za vsa 
sodišča . . . . Din 30.000— 

Poštno-telegrafski in 
telefonski stroški . Din 6.000— 

Nabava -knjig in za
konov za sodne 
knjižnice in naroč
nina za «Službene . 
Novine» . . . . Din 3.000— 

Mala popravila pohi
štva in zgradb . Din 3.000— Din 42.000--

Kurjava in razsvetljava Din 45.ÜUU--

skupaj Din 754.880— 
Skupna vsota Din 754.880— za te osebne in 

materialne razhodke se smatra za dopolnitev kredi
tov, odobrenih za upravna sodišča v proračunu 
državnih razhodkov ministrstva pravde za to leto, in 
tvori z njimi celoto. Vse odredbe zakona/ o držav
nem računovodstvu in tega zakona o uporabljanju 
proračunskih kreditov veljajo tudi za te kredite. 

Člen 353. 
1.) Podpora za vzdrževanje šolskih in kulturnih 

vezi med republiko, Češkoslovaško in kraljevino Sr
bov, Hrvatov in Slovencev (po resoluciji, sprejeti v 
sejah medparlamentarne kulturne komisije narodnega 
predstavništva republike Češkoslovaške in narodne 
skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
od dne 16. do dne 18. februarja 1927.) v. znesku Din 
500.000—, 

2.) dotacija pokojninskemu fondu novinarjev po 
členih 14. in 16. uredbe z zakonsko močjo o ureditvi 
razmerja med novinarji in lastniki listov z dne 28ega 
septembra 1926. v znesku Din 500.000-— 

se izvršita po odločbi ministra za finance vkljub 
členu 4. finančnega zakona za to leto iz kredita po 
partiji 386. v proračunu državnih razhodkov, ker je 
namen, naveden v besedilu te partije, ukinjen. 

Člen 354. 

Državni uslužbenci nimajo pravice do povračila 
potnih in selitvenih stroškov: 

a) če se premestijo za kazen ali na prošnjo; pre
mestitev po natečaju se smatra v. tem primeru, za 
premestitev na prošnjo; 

b) če se premestijo v mejah občine, kjer služ
bujejo; in 

c) če gre za novo -postavitev, ko vstopi usluž
benec prvič v državno službo. 

Člen 355. 
.Odredba člena 342. finančnega zakona za pro

računsko leto 1927./1928. se ukinja ter prestane 
veljati. 

Člen 356. 
Vkljub členoma 6. in 10. zakona o civilnih urad

nikih in ostalih državnih uslužbencih se sinejo oni, 
Id so bili na dan razvrstitve po prehodnih odredbah 
členov 230. in 231. tega zakona razvrščeni na dolo
čene položaje Ш. kategorije, postaviti na isti polo
žaj, če se vrnejo v službo in če to zaslužijo s svo
jimi ocenami med službovanjem. 

Člen 357. 

Osebje narodne skupščin© sme biti stalno in za
časno. 0 tem izdelata predsedništvo narodne skup
ščine in administrativni odbor po členu 126. poslov
nika narodne skupščine poseben pravilnik z zakon
sko močjo. 

Člen 358. 
Minister ali narodni poslanec ne sme biti član 

upravnega odbora uprave državnih monopolov, član 
upravnega ali nadzorstvenega odbora Narodne banke 
in Državne hipotekarne banke, član upravnega ali 
nadzorstvenega odbora onih delniških družb in pri
dobitnih podjetij, ki imajo rudarske pravice ali svo
boščine ali Id imajo pogodbe o sečnji državnih go
zdov ali ki imajo posebne in izjemne svoboščine po 
specialnih zakonih. 

Verifikacijski odbor mora, če gre za narodnega 
poslanca, v enem mesecu, ko se mu je po predsed- ' 
ništvu narodne skupščine priobčil tak primer, zasli-
šati dotičnega narodnega; poslanca, pribaviti po
datke, potrebne za sklep, in izdati odločbo, če ne bi 
podal poslanec ostavke na članstvo odbora. 

Taka odločba odbora se priobči narodni skupščini 
ter se reši brez razprave v eni prvih sej s poimen
skim glasovanjem. 

Člen 359. 
Aktivni državni uradniki ne smejo biti člani 

upravnega in nadzorstvenega odbora pri javnih na
pravah, bodisi da so čisto državne ali solastne, bo
disi da jih država kontrolira. Od tega se izvzemajo 
primeri zadružnih uradniških naprav kakor tudi pri 
onih napravah, kjer je to z zakonom izrecno do
puščeno. 

če se priobči tak primer pristojnemu ministru, 
pozove minister dotičnega uradnika, naj s© v enem 
mesecu umakne iz te naprave ter v istem času pred
loži ministru tudi dokaze o tem; če tega ne stori, 
proglasi minister z odlokom njegovo službeno mesto 
za izpraznjeno. Zoper ta odlok je dopustna v 15 dneh 
pritožba na državni svet. 

V enem mesecu od dne, ko se razglasi ta zakon, 
morajo vsi ministri v svojih resortih priobčiti svo
jim uradnikom to zakonsko naredbo v podpis z 
naročilom, naj se vsak ravna po njej, kolikor bi se 
koga tikalo. 

Za člane monopolne uprave se uporabijo odredbe 
tega in predhodnega člena, ko poteče zakonski rok 
iz člena 5. zakona o konverziji državnih dolgov in 
iz člena 3. uredbe o samostalni monopolni upravi. 

Člen 360. 
Delovni čas v pisarnah administrativnih uradov in 

pri sodiščih vseh stopenj je najmanj 7 ur na dan; če 
pa se dela zdržema, traja delovni čas 6У2 ure na dan. 

Ob sobotah se dela 6 ur; ob nedeljah pa dela 
samo potrebno število dežurnih uradnikov. 

Policijsko (politično), prometno, carinsko, sani
tetno, poštno-telegrafsko in telefonsko osebje, na
dalje osebje finančne kontrole in osebje v kaznil
nicah in podobnih zavodih se вте odrejati na delo 
tudi ob teh dneh, če to zahteva potreba službe. 

Minister sme odrediti vsako leto največ za 60 
dni, da trajaj delovni čas 1 ali 2 uri več brez po
sebne nagrade. 

Če zahteva potreba službe, sme ministrski svet 
delovni čas tudi podaljšati. 

Člen 361. 
Ministrski svet se pooblašča, da sme prenesti po 

zakonu o oblastni in sreski samoupravi na oblasta 
poedine vrste poslov, ki so spadali doslej v pristoj
nost države, in odstopiti sorazmerno s prenesenimi 
posli oblastim poeđine vire dohodkov, ki jfli je 
doslej uporabljala država, za pokrivanje potrebščin, 
ki jih prenese na oblasti 

Minister za finance se pooblašča, da sme, ko iz
vršuje uredbo o prenosu poslov na oblastne samo
uprave, brez odškodnine za državo odobriti in od
rediti prenos in zemljiškoknjižni vpis imovine, pre
nesene z omenjeno uredbo na- oblasti 

Člen 362. 
Oblastnim skupščinam na ozemlju bivše; Avsfcro-

Ogrske se daje pravica, bivše deželne zakone, ki 
veljajo na njih ozemlju in ki se nanašajo na posle 
njih območja, z oblastnimi uredbami izprerninjati, 
dopolnjevati in razveljavljati v mejah ustave in 
državnih zakonov. 

Oblastnima skupščinama v Ljubljani in Maribora 
se daje pravica, z oblastnimi uredbami izprerninjati, 
dopolnjevati in razveljavljati v mejah ustave in 
držanrnih zakonov tudi naredbe bivše deželne vlade 
za Slovenijo, namreč: 
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1.) naredbo Narodne vlade za Slovenijo v Ljub

ljani' z dne 14. novembra 1918., Uradni liât z dne 
21. novembra 1918., št. 111/11; 

2.) naredbo deželne vlade za Slovenijo v Ljub
ljani z dne 6. decembra 1919., Uradni list z dne 
13. decembra 1919., fit. 784/177; 

3.) naredbo deželne vlade za Slovenijo v Ljub
ljani z dne 25. decembra 1919., Uradni liât z dne 
30. decembra 1919., fit. 827/185; 

4.) naredbo deželne vlade za Slovenijo v Ljub
ljani z dne 7. januarja 1920., Uradni Ust z dne 
10. januarja 1920., št. 19/4; 

5.) naredbo poverjeništva za kmetijstvo deželne 
vlade za Slovenijo v Ljubljani z dne 21._ februarja 
1920., Uradni list z dne 8. marca 1920., št. 139/32; 

6.) naredbo deželne vlade za Slovenijo v Ljub
ljani z dne 1. aprila 1920., Uradni list z dne 20. aprila 
1920 št. 177/49* 

7.) naredbo deželne vlade za Slovenijo v Ljub
ljani z dne 2. novembra 1920., Uradni list z dne 
13. novembra 1920., št. 420/130; 

8.) naredbo deželne vlade za Slovenijo v Ljub
ljani z dne 19. februarja 1921., Uradni list z dne 
9. marca 1921., št. 64/25, o varstvu redkih ali tipič
nih živali in rastlin; 

9.) naredbo deželne vlade za Slovenijo v Ljub
ljani z dne 18. junija 1921., Uradni list z dne 16. ju
lija 1921., št. 224/82; in . 

10.) madžarski zakon o javnih cestah, I. zakonski 
člen iz leta 1890. 

Člen 363. 
Mestnim občinam v Orni gori se dovoljuje, ne 

glede na število prebivalcev, da se smejo zadolžiti in 
uvesti brez zborskega sklepa, toda po predhodni odo
britvi ministra za finance, pobiranje trošarine na pred
mete, namenjene za porabo, ob njih uvozu v občino. 

Trošarinsko tarifo, prav tako pravilnik za nje 
izvrševanje, predpišeta sud in odbor dotične občine 
ter ju predložita v revizijo in odobritev ministrstvu 
za finance, čigar odločba je izvršna. 

284 

davčne odseke; v oblastih Banata, Bačke, Baranje in 
Srema pa trpi vse stroške državna blagajna, dokler 
se ne ustanove enotne okrožne in sreske samouprave. 

Člen 367. 
Proračunske prekoračitve in izvenproračunske 

izdatke pri samoupravnih telesih okrožij, srozov in 
občin na ozemlju prejšnje kraljevine Srbije in Crne 
gore in pri beograjski občini za čas do vštetega leta 
1925., če so se učinili brez predhodne odobritve mi
nistra za finance, ki se zahteva s poslednjim odstav
kom člena 10. zakona o okrožnih, sreskih in občin
skih proračunih, rešuje po predloženih dokumentih 
in računih glavna kontrola. 

Člen 368. 
Odbor mestne občine Skoplja se pooblašča, da 

sme namesto zbora pravnoveljavno sklepati o za
dolžitvi občine zaradi izvajanja del pri tlakovanju 
in reguliranju ulic in celokupni tehnični ureditvi in 
izgradnji mesta. 

To postopanje velja tudi za vse ostale občine, ki 
se zadolže v ta namen. 

Taki sklepi postanejo izvršni šele po odobritvi 
pristojnih županij, ministra za notranje posle in na 
poslednji stopnji ministra za finance. 

Člen 369. 
Sudu občino Velikega Gradišta, sréza ramskega, 

okrožja požarevškega, se vrača v lastnino posestvo, 
ki ga je podarila občina ministrstvu za vojsko in 
mornarnico za IX. polk in okrožno komando, ker ga 
vojska več ne potrebuje. 

Prazni trg (plac) Senjak, ki ga je pred mnogo 
leti velikogradištanska občina odstopila od svojega 
zemljišča za Senjak velikogradištanskega poštnega 
urada, se vrača velikogradištanski občini kot njena 
lastnina, ker je državi nepotreben. 

Člen 364. 
Sud občine Beograda se pooblašča, da predpiše 

sporazumno z ministrom za gradbe pravilnik o po
biranju taks za napravo asfaltnih hodnikov v znesku 
efektivnih stroškov od hišnih posestnikov. 

Hišni posestnik mora plačati takso za hodnike 
samo enkrat. Sud občine mesta Beograda pobira 
takso za napravo asfaltnih hodnikov od vseh po
sestnikov, ki se je pred njih hišo napravil asfaltni 
hodnik izza dne 1. januarja 1919., toda v štrnh ob
rokih v dveh letih, ustanovi iz te vsote cestni fond 
in jo vloži vanj. 

Hišni posestniki, ki po zakonu o stanovanjih ne 
razpolagajo svobodno s stanovanji v svojem po
slopju, plačajo takso šele, ko bodo svobodno raz
polagali s svojimi stanovanji. 

Člen 365. 
Ministrski svet se pooblašča, da sme izdati na 

predlog ministra za gradbe uredbo o izvedbi general
nega načrta za Beograd, ki ga izdelata sud in odbor 
beograjske občine in s katerim se podrobno urede 
okoliš beograjske občine in vsa ostala vprašanja, 
ki so v zvezi z izvedbo novega generalnega načrta. 
Ta uredba bo imela zakonsko veljavo ter se sme 
izpremeniti samo na isti način, kakor se izda. 

"Vendar pa se sme tudi, preden se izda ta uredba, 
izpremeniti generalni regulacijski načrt z odločbo 
ministrskega sveta na predlog ministra zai gradbe 
po zahtevi suda in odbora beograjske občine. Na isti 
način se smejo proglasiti izvestni deli občinskega 
okoliša kakor tudi deli okolišev sosednjih občin, ki 
leže izven sedanjega beograjskega gradbenega oko
liša in v katerih so naselja beograjskih meščanov, 
kakor: Senjak, Topčidersko brdo, Dedinje, DuSano-
vac, Pašino brdo, Banovo brdo in Cukarica, za se
stavne dele beograjskega gradbenega okoliša in upo
rabiti se smejo nanje odredbe gradbenega zakona za 
Beograd ter se jim dati vse pravice, ki jih uživajo 
naselja" v sedanjem gradbenem okolišu po specialnih 
zakonih. 

Beograjska, občina se pooblašča, da sme vkljub 
predpisom gradbenega zakona takoj zaseči imovine, 
ki so v javni prid neizogibno potrebne za izvršitev 
kanalizacije, vodovoda in razsvetljave, čim sklene 
razlastitev občinski odbor in jo odobri minister za 
gradbe; razlastitveno postopanje se mora takoj uve-
eti, izplačilo pa izvršiti, ko se postopanje dokonča. 

Člen 366. 

Vei srezi in vse občiae okrožnih mest v Srbiji 
in Crni gori, kjer so davčni odseki, morajo dajati iz 
svojih sredstev zgradbe, kurjavo in postrežbo za 

Člen 370. 
Oblastne skupščine ne smejo postavljati v svoje 

proračune vsot za zaupne kredite in za reprezenta
cijo velikim županom in sreskim poglavarjem in 
tudi vobče ne kakršnihkoli vsot, do katerih veliki 
župani po veljavnih zakonih nimajo pravice. Ta 
predpis velja glede oblastnih proračunov za leto 
1928. in v bodoče. 

Člen 371. 

Minister za finance se pooblašča, da sme dati 
dTŽavno poroštvo za posojilo do Din 400.000.000-—, 
ki ga najame beograjska občina v inozemstvu za iz
vršitev javnih del. 

Člen 372. 
Minister za finance se pooblašča, da odreja in 

predpisuje po soglasnem pristanku ministrskega 
sveta in finančnega odbora narodne skupščine za iz
vajanje varčevanja in dosezanje manjših razhodkov 
kakor tudi za urejanje državnega gospodarstva z 
uredbami po drugem odstavku člena 94. ustave 
ukrepe, ki jim je končni namen, zmanjšati posrednje 
in neposrednje državne in samoupravne davščine, po 
členu 97. ustave in členu 74. zakona o oblastni in 
sreski samoupravi. 

Člen 373. 
Kraljevska vlada se pooblašča, da sme izpreme

niti in ukiniti z uredbo o komercializaciji železnic, 
za katero je pooblaščena s členom 225. finančnega 
zakona za leto 1927./1928. z dne 31. marca 1927., 
vse dosedanje zakonske predpise o državnih že
leznicah, poleg tega pa vse one predpise zakonov o 
glavni kontroli in o državnem računovodstvu, ki bi 
po izprevidnosti kraljevske vlade ovirale komercia-
lizacijo železnic. Ta uredba se izda s soglasnim pri
stankom finančnega odbora narodne skupščine. 

Člen 374. 
Minister za finance se pooblašča, da sme izpreme

niti in dopolniti uredbo o nabavljalnih zadrugah dr
žavnih uslužbencev in o zvezi nabavljalnih zadrug 
državnih uslužbencev z dne 5. decembra 1920. (uza
konjeno dne 28. decembra 1921. po zakonodajnem 
odboru narodne skupščine) glede organizacije, smo
tra in delovanja teh naprav, zlasti pa jo dopolniti 
glede ustanavljanja kreditnih zadrug in zadrug za 
zidanje stanovanj državnih uradnikov. 

Člen 375. 
Zakonodajno tolmačenje člena 336. finančnega 

zakona za leto 1927./1928. se ne nanaša na one pri
mere povračila 1 % za nabavljalne zadruge, glede 
katerih je državni svet že izdal razsodbo pred dnem 
t. aprila 1927. 

Letnik X. 

Člen 376. 
Izdatki, potrebni za izvajanje uredbo o izplače

vanju vojne škode osebam iz člena 29. zakona o iz
plačevanju vojno škode, prisojene po pravilniku o 
sodiščih in povračilu vojne škodo v obmejnih kra
jinah z dne 25. marca 1927., št. 94, obremenjajo 
fond za vojno škodo. Prav tako morajo obremeniti 
ta fond tudi one vsote, ki so se vzele doslej za 
kritje teh stroškov začasno iz fonda za vojno škodo 
kot posojilo, ki se je moralo refundirati iz proračun
skih sredstev. 

S tem členom se nadomešča člen 24. omenjene 
uredbe z dne 25. marca 1927., št. 94. 

Člen 377. 
Rok, ki je določen v členu 10. uredbe o izplače

vanju vojne škode osebam iz člena 29. zakona o iz
plačevanju vojne škodo in ki poteče glede na objavo 
uprave za vojno škodo z dne 14. aprila 1927., št. 4656, 
natisnjeno v «Službenih .Novinah» št. 90 z dno 
23. aprila 1927., dne 23. aprila 1928., se podaljšuje 
do vštetega dne 31. marca 1929.; do tega dne se 
morajo prijaviti oškodovane osebe in naprave, ki 
jim je povračilo take škodo prisojeno, za izplačilo 
tako, kakor je določeno v členu 10. omenjene uredbe. 

S tem so izpTeminja člen 10. omenjene uredbe, 
kolikor se nanaša na gorenji rok. 

Ta odredba velja povsem tudi glede izvršnih in 
neizprem en jenih razsodb za oškodovance na ozemlju 
prejšnje kraljevine Srbije in Črne gore. 

Člen 378. 
Privatna naročila, navedena v členu 18. zakona o 

izplačevanju vojne škode, se smejo vršiti samo v me
jah dejansko potrebe, in sicer po oceni in odločbi mi
nistrskega sveta. 

Clon 379. 
Uredba z zakonsko močjo o ureditvi razmerja 

med novinarji in lastniki listov z dne 25. septembra 
1926. (objavljena v «Službenih Novinah» z dne 
28. septembra 1926.. št. 219/LVII) se izpreminja v 
nastopnih odredbah § 2.: 

Deveti (poslednji) odstavek naj stoji za šestim 
odstavkom. 

Sedanji sedmi in osmi odstavelc naj izostaneta; 
namesto njiju pa naj stoji ta-le odredba: 

«Če novinar iz kakršnihkoli vzrokov ne skleno z 
lastnikom lista službeno pogodbe, ki bi mu zavaro
vala večjo ugodnosti, nego mu jih dajo ta uredba, 
veljajo predpisi te uredbe kot službena pogodba.» 

Člen 380. 
Člen 50. uredbe o poslovnem rodu pri državnem 

svetu in upravnih sodiščih se ukinja. Samo na tožbe 
zoper ukaze in odločbe o razvrščanju državnih urad
nikov in uslužbencev sodi državni svet še nadalje 
brez naroka. ' 

Člen 381. 
Ustanavlja se kontrola finančnega odbora nad 

porabo režijskega gozdnega fonda in fonda za po
gozdovanje pri ministrstvu za šume in radnike, ko-
lonizacijskega, izseljeniškoga fonda in dohodkov raz
redne loterije. Dotični uradi morajo predložiti vsa
kega pol leta poročilo o stanju fondov glede porabo 
v tem času. 

Člen 382. 
Finančni odbor narodne skupščine posluje tudi 

ob času, ko je narodna skupščina na odmoru ali od
gođena ali razpuščena, dokler se v prihodnjem skup
ščinskem zasedanju skladno s poslovnikom narodne 
skupščine ne izvoli nov odbor. 

Člen 383. 
Finančni odbor narodne skupščino se pooblašča,, 

da prouči sistematično, kako naj se ukoriščajo dr
žavna gospodarska podjetja, kakršna so: prometne 
naprave, gozdi in rudniki, državne tvornice in dr
žavna posestva, in da poda narodni skupščini pred
log o njih umnem ukoriščanju. 

Prav tako je treba za vsako porabo presežkov, 
pri dohodkih poedinih državnih naprav, ki jim je do
voljena s tem zakonom ali s specialnimi zakoni, pred
hodne odobritve finančnega odbora narodna skup
ščine. 

Člen 384. 
Ministrstvo za ustavotvorno skupščino in izena

čevanje zakonov se z dnem 31.- marca 1928. ukinja.. 

Olen 385. 
Sprejemajo &e na znanje in se1 odobrujejo: 
1.) odločbi ministrskega sveta D. R. br. 104.1У7 

z dne 13. avgusta 1927. in D. R. br. 116.853 z dne 
23. avgusta 1927.; ; 
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2.) odločba ministrskega sveta I. br. 13.185 z 

dne 24. junija 1927., s katero se pooblašča minister 
za finance, da sklene z Narodno banko pogodbo o 
ustanovitvi tiskarne za izdelovanje bankovcev, 

3.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 85.342 
z dne 1. julija 1927. o kreditu Din 10,000.000— za 
volitve narodnih poslancev; 

4.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 64.490 
z dno 23. maja 1927. o izplačilu prejemkov ministra 
brez portfelja v znesku Din 157.223—; 

5.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 68.784 
z dne 6. junija 1927. o kreditu Din 88.000-— za avto
mobil ministra brez portfelja; 

6.) odločbe ministrskega sveta G. D. br. 31.941/ 
/27, G. D. br. 38.253/27 in Pov. G. D. br. 166/2*, 
s katerimi se odobrujejo krediti za nabavo želez
niških tračnic in materiala za tire; 

7.) odločba G. D. br. 29.449 z. dne 6. maja 1927. 
o posojilu pri Državni hipotekami banki za gradnjo 
poslopja ministrstva za promet, za zidanje Železni-
čarskih stanovanj in za. izplačilo dolga za poslopje 
«Ljubljanski dvor» —' skupaj Din 175,000.000-—; 

8.) odločba G. D. br. 45.155 z dne 15. julija 1927. 
o nakupu hiš za beograjsko železniško direkcijo; 

9.) odločba ministrskega sveta D. br. 15.310 z 
dne 1. septembra 1927., s katero se odobruje po 
členu 31. zakona o državnem računovodstvu izpla
čilo dolžne anuitete za leto 1927. od vojnega, in 
reliefnega dolga1 proti Angliji kakor tudi izplačilo 
reliefnega dolga ostalim, državam, in sicer po spo
razumu, sklenjenem o regulaciji vojnega reliefnega 
dolga med našo vlado in vlado Velike Britanije; 

10.) odločba ministrskega sveta D. br. 16.800 z 
dne 29. septembra 1927. o izplačilu po členu 131. 
zakona o državnem računovodstvu dolžne anuitete 
za rok dne 1. maja in dne 1. novembra1 1927., od 
7%nih obveznic drugega dela zunanjega državnega 
posojila v zlatu iz leta 1922. v breme dohodkov dru
gega dela tega posojila; 

11.) odločba ministra za finance D. br. 8877 z dne 
21. aprila 1925., s katero sie je uredilo upravljanje 
depozitov, ki so položeni pri upravi vojne škode v 
obveznicah loterijske 2%!%ne državne rente za vojno 
Škodo, zaradi izvršitve raznih naročil na račun repa
racij; 

12.) odločba ministrskega sveta br. 1509 z dne 
26. oktobTa 1927.; 

13.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 76.031 
•z dne i. novembra 1927. o izplačilu Din 68,265.128-41 
za nadavek po partiji 62. proračuna za leto 1927./ 
/1928.; 

14.) odločba ministrskega sveta br. 153.000 z 
dne 14. oktobra 1927. o izplačilu Din 10,000.000— 
7A podporo krajinam, ki jim je prizadela škodo suša;' 

15.) odločba, ministrskega sveta br. 130.846 ч dne 
3. oktobra 1927. o izplačilu Din 1,700.000— za stro
ške, učinjene ob volitvah narodnih poslancev; 

16.) odločba ministrskega sveta Pov. D. R. br. 738 
z dne 18. novembra 1927.; 

17.) izvršena odplačila po pismih Narodne banke 
br. 142.619 z dne 7. decembra 1926., D. R. br. 168.048 
z dne 8. decembra 1926. in br. 189.186 z dne 7. de
cembra 1927., D. R. br. 171.335 z dne 8. decembra 
1927., kakor tudi odplačila, ki se izvrše leta 1928. 
v isti stvari, vsako v znesku Din 22,000.000-—; 

18. a) odločba ministrskega sveta br. 6032 z dne 
18. oktobra 1921. o izplačilu dnevnih mezd delav
cem tobačne tvornice; 

b) odločba ministrstva za finance D. R. br. 129.305 
z dna 7. novembra 1922. o razknjižbi napravnih stro
škov za prodani petrolej; 

c) vojni prejemki, izplačani monopolnim uradni
kom in uslužbencem; 

č) razknjižba odtegljaja ob markiranju kron pri 
blagajni uprave državnih monopolov; 

vse te razhodke mora izkazati uprava državnih 
monopolov v svojem zaključnem" računu za leto 
1928./1929. kot razhodke po tej pooblastitvi; 

19.) odločba ministrskega sveta z dne 12. novem
bra 1927., TJ. G. br. 11.800/27, M m nanaša na dnev
nice, določene vladnemu komisarju, Članom odbora 
in cenilcem za posle pri ocenjanju razlaščenih po
sestev za gradnjo železnic; 

20.) odločba ministrskega sveta' z dne 8. decem
bra 1927., TJ. G. br. 13.093/27, ki se nanaša na pre
sežke del in nove cene na deležu proge od Kragu-
jevca do Kraljeva e predorom v Vučkovici; 

21.) odločba ministrskega eveta D. R br. 146.095 
z dne 26. oktobra 1927. o izplačilu Din 2,000.000— 
za odkup invalidnin in podpor po členu 87. invalid
skega zakona; 

23.) odločba ministrskega sveta br. 3849 z dne 
30. marca 1927. o določitvi povprečne doklade teh
ničnemu osebju v sekcijah za rekonstrukcijo državnih 
cest namesto dnevnice po uredbi D. R. br. 96.000/20; 

23.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 134.064 
z dne 14. novembra 1927., s katero se je zvišala par
tija 40. v proračunu državnih razhodkov za leto 
1927./1928. za Din 149.500-—; 

24.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 174.821 
z dne 24. decembra 1927. o izplačilu Din 875.000— 
kot stroškov sodišč za vojno škodo; 

25.) odločba ministrskega sveta, Pov. D. R. br. 810 
z dne 28. decembra 1927. o izplačilu vsote Din 
500.000—; 

26.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 152.363 
z dne 2. novembra 1927. o posojilu Din 7,000.000—, 
danem oblastnim odborom; 

27.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 177.195 
z dne 29. decembra 1927. o izplačilu Din 50.000— 
za nabavo enega grama radija za zdravljenje raka; 

28.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 173,385 
z dno 13. decembra 1927. o izplačilu Din 95,855.379 
91 p upokojencem za pokojnino in draginjskih do-
klad; 

29.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 181.781 
z dne 31. decembra 1927. o izplačilu Din 2,000.000— 
orožnikom za pokojnino; 

30.) • odločba ministrskega sveta D. R. br. 3344 z 
dne 13. januarja 1928. o izplačilu Din 10,000.000— 
za prehrano pasivnih krajin; 

31.) odločba ministrskega sveta P. br. 16.527 z 
dne 3. decembra 1927., s katero se pooblašča mini
ster za prosveto, da najame pri Državni hipotekami 
banki v Beogradu posojilo Din 16,750.000-— za do-
vTšitev novega poslopja tehnične fakultete beograj
ske univerze v Ulici kralja Aleksandra; 

32.) odločba ministrskega sveta P. br. 16.613 z 
dne 5. decembra 1927., po kateri mora državna ti
skarna v Beogradu brezplačno tiskati <Anale cen
tralne astronomske observatorije» v Beogradu in 
«Arhiv za pravne nauke». Razhodke za to tiskanje 
mora postaviti tiskarna v proračun svojih razhod
kov, prav tako dohodke, ki bi se dobili od teh publi
kacij. «Anale» ureja uprava astronomskega obser
vatorija v Beogradu, «Arhiv» pa pravna fakulteta 
v Beogradu; 

38.) odločba ministrskega sveta P. br. 15.869 z 
dne 1. oktobra 1927., s katero se dovoljuje Bergerju 
v Zagrebu dosmrtna podpora po Din 60.000— na 
leto; 

34.) odločba ministrskega sveta TJ. br. 4879 z dne 
31.-decembra 1927., s katero se dovoljuje kiparju 
Ivanu Rendiču dosmrtna podpora po Din lS.uOO— 
na leto; , 

35.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 10.362 
z dne 9. februarja 1928. o kreditu Din 1,000.000— 
za potrebščine orožništva; 

36.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 8276 z 
dne 27. februarja 1928., s katero so zvišuje partija ^o. 
v proračunu za leto 1927./1928. za Din 165.000-—; 

37.) odločba ministrskega' sveta D. R. br. 19.049 
z dne 23. februarja 1928. o kreditu Din 1,340.000— 
za izplačilo pokojninskih prejemkov orožnikom; 

38.) odločba ministrskega sveta Pov. D. R. br. 93 
z dne 24. februarja 1928. o vsoti Din 3,000.000—; 

39.) odločba ministrskega sveta D. Ë. br. 16.461 
z dne 24. februarja 1928. o kreditu Din 170,000.000— 
za prometne potrebščine; 

40.) odločba mMstrsfcega sveta D. R. br. 23.861 
z dne' 24. februarja 1928. o kreditu Din 40,000.000— 
•za prometne potrebščine; 

41.) odločba ministrskega eveta D. R. br. 20.235 
z dno 18. februarja 1928. o kreditu Din 20,000.000— 
za prehrano ljudi in živali; 

42.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 5685 z 
dne 25. januarja 1928. o kreditu Din 300.000— za 
izplačilo pokojnin do konca tega proračunskega leta; 

43.) odločba ministrskega sveta D. R. >br. 2084 z 
dne 24. januarja 1928. o kreditu Din 493.047— za 
izplačilo prejemkov začasnim delavcem in uradni
kom državne statistike; 

44.) odločba ministrskega sveta Pov. TJ. br. ^Jl 
z dne 6. junija 1927., kolikor se nanaša na repara-
cijsk© prejemke zetske oblasti; 

45.) odločba ministrskega sveta br. 27.016 z dne 
16. septembra 1927. o izplačilu plače in prejemkov 
pomočniku ministra za agrarno reformo v znesku 
Din 71.982—; 

46.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 144.481 
z dne 14. septembra 1927. o postavitvi načelnika 
proračunskemu oddelku pri generalni direkciji dr
žavnega računovodstva; 

47.) odločba ministrskega sveta br. 49.365 z dne 
13. decembra 1927., s katero ee pooblašča minister za 
Sume in rudnike, da najame pri Državni hipotekami 
banki posojilo Din 20,000.000— in da sme izdajati 
brezplačno sadike iz državnih gozdnih drevesnic; 

48.) odločba ministrskega sveta I. br. 3825 z dne 
8. februarja; 1928., po kateri naj se vzame fe začas

nega računa kontrolnega fonda ministrstva za fi
nance pri Narodni banki vsota Din 600.000-— za 
izdatke skladno s členom 29. pravilnika o reguli
ranju prometa z devizami in valutami z dne 23. sep
tembra 1921.; 

49.) odločba ministrskega sveta. D. R. br. 26.958 
z dne 1. marca 1928. o kreditu Din 21,680.138— za 
prehrano ljudi in živali do konca proračunskega leta; 

50.) odločbe ministrskega sveta, in sicer: 
a) M. S. br. 15.211/21 z dne 29. julija 1921. o do

vršitvi proge od Niša do Knjaževca; 
b) Pov. M. S. br. 574/21 z dne 17. oktobra 1921. 

o dovršitvi proge od Topčidera do Male Krsne; 
c) M. S. br. 31.688/22 % dne 24. septembra 1»**. 

o dovršitvi proge od Gračca do Pribudica; 
č) M. S. br. 13.155/22 z dne 9. avgusta 1922. o 

dovršitvi proge od Bihaća do Krupe; 
d) M. S. br. 30.850/22 z dne 25. septembra 1922. 

o fundiranju titelskega moetu na Tisi; 
e) M. S. br. 20.778/22 z dne 9. avgusta 1922. o 

gradnji proge od Ormoža do Murske Sobote; in 
f) ministra za promet D. G. br. 5413 z dne 21. ju

nija 1925. o gradnji proge od Klarije do Ornjer, 
51.) odločba ministrskega sveta G. D. br. 10.158 

z dne 24. februarja 1928. o gradnji dvojnega tira na 
progi od' Beograda do Novske; 

52.) odločbi ministrskega sveta TJ. br. 3827 in 
U. br. 4009 z dne 30. novembra 1927., a katerima se 
dovoljuje občinam mesta Prokuplja in mesta Knja
ževca odškodnina z dobavami v naravi na račun 
reparacij iz Nemčije preko 50% zneska, določenega 
•v razsodbi o povračilu vojne škode, do 100%, zne
ska, določenega v razsodbi; 

53.) odločba ministrskega sveta br. 36.455/27 z 
dne 2. januarja 1928., s katero se odobruje poleg 
vsote Din 500.000-—, odobrene z odločbo imnistr-
skega sveta br. 9046/27 za vzdrževanje višjih inva
lidskih sodišč v Beogradu, Sarajevu in Zagrebu v 
breme čistega dohodka narodnega invalidskega fon
da, še Din 375.000— v breme tega fonda; 

54.) odločba ministrskega sveta E. br. 12.711 z 
dne 29. junija 1927., po kateri morajo ostati vse le
sene in zidane hiše, ki jih je. dobilo in postavilo mi
nistrstvo za socialno politiko na račun reparacij iz 
Nemčije, še nadalje v pristojnosti ministra za so
cialno politiko; 

55.) odločba ministrskega sveta 0. br. 10.021 z 
dne 2. januarja 1928., s katero se dovoljuje, da ee 
izplača iz fonda za zidanje malih zgradb, ki ee vodi 
pri Državni hipotekami banki, dolžna nagrada sod
nikom višjih stanovanskih sodišč kakor tudi pod
pora onim osebam v vsej državi, ki so jih oškodo
vale elementarne nezgode (požar, poplava in potres), 
tako da so ostale brez strehe nad glavo, a ne bi je 
mogle obnoviti iz svojih sredstev; 

56.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 25.230 
z dne 3. marca 1928. o kreditu Din 50,768-544-11 za 
izplačilo pokojninskih prejemkov državnim usluž
bencem; 

57.) odločba ministrskega sveti Pov. D. R. br. 104 
z dne 18. februarja 1928.; 

58.) odločba ministrskega sveta Pov. D. R. br. 147 
z dne 3. marca 1928.; 

59.) odločba ministrskega sveta Pov. D. R. br. 177 
z dne 23. oktobra 1923. o naknadnem kreditu Din 
6,000.000-—i zaradi razdelitve častnikom in njih rod
binam za zimsko zalogo; 

60.) odločba ministrskega sveta1 D. R. br. 176.612 
z dne 7. decembra 1923. o naknadnem kreditu Din 
6,903.400—, da se z njim zviša partija 953. v prof 
računu za leto 1922./1923. za zaupne namene; 

61.) odločba ministrskega sveta R. br. 394 z dne 
22. januarja 1923. o naknadnem kreditu za dajanje 
brezobrestnih posojil, onim družbam in OTgardzaci-
jam, ki skrbe izključno za prehranjevanje prebi
valstva; 

62.) odločba, ministrskega sveta br. 34.777 z dne 
23. februarja 1924. o popravilu pontonakega mostu 
čez Tîso v Stari Kanjiži, oddanem Srpski Trgovački 
banM, a. d. v Novem Sadu, za vsoto Din 119.808-80; 

63.) odločba ministrskega sveta I. G. br. 6447 as 
dne 17. maja 1925., s katero se je vzela v najem 
zgradba y Resavski ulici št. 56 v Beogradu, da se v 
njej nastani šola za. administrativne častnike eko
nomske stroke; 

64.) odločba ministrskega sveta br. 20.093 z dne 
13. avgusta 1925. o nagradah osebju ministrstva za 
gradbe za prekočasno delo; 

65.) odločba ministrskega sveta Z. br. 22.865 Z' 
dne 30. junija 1927. o izplačilu Din 12.000— za 
stroške, učinjene za zdravljenje drja. Julija Pelea; 

66.) odločba ministrskega sveta br. 14.854 % dne 
16. septembra 1927. o izplačilu honorarja članom 
in tajniku uprave za vojno škodo; 
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67.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 108.316 
z dne 7. oktobra 1927. o odobritvi kredita Din 
200.000— za vzdrževanje sodišč za vojno škodo; 

68.) odločba ministrskega sveta F. O. bT. 25.022 
z dne 7. novembra 1927. o odobritvi pogodbe med 
ministrstvom za promet in družbo cPutnikom»; 

69.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 169.353 
z dne 9. decembra 1927. o izplačilu Din 350.000— 
za ureditev predposlednjega obroka, dolžnega re
publiki Avstriji za odkup poslopja nadbiskupske 
rezidence v Beogradu; 

70.) odločba ministrskega sveta R. M. br. 62.700 
z dne 28. decembra 1927. o izplačilu Din 53.475— 
za nagrade nadzornim inženjerjem kolavdirajoče 
komisije in za ostale izdatke v zvezi z izgradnjo so
larne v Ulcinju; 

71.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 171.078 
z dne 27. decembra 1927. o odobritvi kredita Din 
30.000-—. iz katerega naj se izplača najemnina za 
nove prostore, v katere se nastanijo pisarne mini
strstva priprave za ustavotvorno skupščino in iz
enačevanje zakonov; 

72.) odločba ministrskega sveta I. br. 10.230 z 
dne 2. aprila 1924. o pogodbi glede posojila Državne 
hipotekarne banke v znesku švicarskih frankov 
15.000.000—. o sporazumu glede podaljšave kon
cesije za električno podjetje: Fala, d. d. pri Mariboru, 
in o sporazumu glede likvidacije švicarskega dela 
bosensko-hercegovskega posojila in o odkupu 7%nih 
obveznic iz leta 1921.; 

73.) odločba ministra za finance D. br. 2452 z 
dne 11. februarja 1928., s katero se je podaljšalo 
izdajanje obveznic 2У2,%пе dTŽavno rente za vojno 
škodo za leto 1928.; 

74.) odločba ministrskega sveta A. T. br. 1311 z 
dne 12. marca 1928., po kateri je, skladno s čle
nom 281. zakona o ustroju vojske in mornarnice, dru
gem odstavku, popolnoma tako какот z arzenalnimi 
mojstri ravnati z vsemi onimi strokovnimi kvalifici
ranimi stalnimi državnimi mojstri raznih obrtov pri 
vojski, ki služijo kot tehnični poslovodje pri voja-
škotehničnih napravah in delavnicah ali kot kader 
njih specialnih delavcev ali kot polkovni specialni 
mojstri in ki se po predpisih člena 6., točke Ш., za
kona o civilnih uradnikih in ostalih državnih usluž
bencih, člena 218. pod č) in člena 281.. prvega od
stavka, zakona o ustroju vojske in mornarnice v 
zvezi s členom 11. uredbe o razvrstitvi ne bi mogli 
razvrstiti v Ш. kategorijo uradnikov, toda so bili 
prej razvrščeni ali postavljeni po členu 8. zakona o 
civilnih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih, 
kar jim je sedaj postalo sporno, ker glavna kontrola 
in državni svet ne priznavata uporabljanja člena 8. 
za take primere, najsi je bDo to svoje dni priznano 
— t. j . mojstri ostanejo v Ш . kategoriji, kakor so 
bili prvotno razvrščeni ali postavljeni, ker so arze-
natoim mojstrom p o svoji kvalifikaciji enaki. — To 
velja za vse sporne primere do konca leta 1927.; 
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75.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 16.6У1 
z dne 11. marca 1928., s katero se zvišuje partija 55. 
«Obveznosti iz prejšnjih let» v proračunu za vsoto 
Din 7,938.205—; 

76.) odločba ministrskega svota D. R. br. 26.617 
z dne 11. marca 1928. o vsoti Din 300.000— za 
podporo lastniku in najemnikom kavarne: «Novi 
Beograd» v Đevđeiiji za zgTadbo, ki se je dne 
16. septembra 1927. zrušila in je do tal pogorela, 
kakor tudi za njen uničeni inventar; 

77.) odločba ministrskega sveta D.R. br. 4728 z 
dne 5. marca 1928. o vsoti Din 400.000— za izpla
čilo honorarjev učiteljem na strokovnih šolah in 
akademijah; 

78.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 17.327 
z dne 6. marca 1928. o vsoti Din 200.000— za iz
plačilo narodnega priznanja duhovniškim vdovam in 
sirotam, ki so jim može ali roditelje ubili Bolgari, 
Avstro-Madžari, Nemci itd.; 

79.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 28.849 
z dne 6. marca 1928. o vsoti Din 40.000—^ za izpla
čilo pohištva, nabavljenega za škofijo v Bihaću; 

80.) odločba ministrskega sveta D . R . b r . 15.539 
z dne 7. т а т с а 1928. o vsoti Din 30,532.633— za 
honorarje učiteljem na srednjih šolah in učiteljiščih, 
za razne potne in inspekcijske stroške, materialne 
razhodke in druge obveznosti iz prejšnjih let mini
strstva za prosveto; 

81.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 16.692 
z dne 11. marca 1928. o vsoti Din 2,061.170-54 za iz
plačilo podpor rodbinam umrlih državnih uslužben
cev v vsej državi; 

82.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 32.282 
z dne 15. marca 1928. o vsoti Din 3,872.528—., s 
katero so se zvišali krediti v stroki vrhovne državne 
uprave, ministrstva za notranje posle, ministrstva 
za finance, ministrstva pravde, ministrstva za pošto 
in telegraf, ministrstva za zunanje posle, ministrstva 
za prosveto, ministrstva za promet, ministrstva za 
vojsko in mornarnico, ministrstva za šume in rud
nike in ministrstva za trgovino in industrijo; 

83.) odločba ministrskega sveta P. M. S. br. 314 z 
dne 16. marca 1928.; 

84.) odločba ministrskega sveta T. br. 3827 z dne 
20. februarja 1928. o izplačilu Din 664.000— Krsti 
Margetiču, trgovcu v Šibeniku, za izgubo, ki^ jo je 
imel pri zalaganju prebivalstva mesta Šibenika in 
drugega pasu z življenskimi potrebščinami; 

85.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 34.924 
z dne 17. marca 1928., s katero sta se zvišali par
tiji 301. in 303., pozicija 1.. v proračunu ministrstva 
za prosveto za to leto za Din 1,965.710— ; 

86.) odločba ministrskega sveta D. R.br . 139.741/ 
/27 z dne 20. marca 1928. o izplačilu dolžne odškod
nine voznikom pri bivši črnogorski vojski, kolikor 
jim je ni izplačala bivša kraljevina Crna gora, z do-
stavkom, da določi minister za finance velikost ne
izplačane vsote kakor tudi način izplačila; 

Letnik X. 

87.) odločba ministrskega svete D. R. br. 37.250 
z dno 20. marca 1928. o reaktiviranju inšpektorjev 
ministrstva za finance; 

88.) odločba ministrskega sveta br. 161 z dne 
8. marca 1928. o porabi vsote Din 1,109.800-08, iz-
tržena za hrastove sušce iz državnega gozda «Žu
tice» in o njeni uporabi za izplačilo dolgov za grad
njo poslopja gozdarskih uradnikov v Zagrebu; 

89.) odločba ministrskega sveta Pov. D. R. br. 190 
j z dne 20. aprila 1928.; 

90.) odločba ministrskega sveta I. br. 6280 z dne 
20. marca 1928. o prenosu vsote Din 1,500.000-— iz 
poštne hranilnice na «posebni račun ministrstva za 
finance za izdatke po prometu z devizami in valu
tami» pri Narodni banki skladno s členom 29. pra
vilnika o reguliranju prometa z devizami in valu
tami; 

91.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 176.447 
z dne 20. marca 1928. o odobritvi kredita Din 
2,375.897-55 ministru za agrarno reformo; 

92.) odločba ministrskega sveta D.R.br.37.236 
z dne 23. marca 1928., s katero se dovoljuje ministru 
za promet, da sme angažirati in vršiti dela pri grad
nji prog, dokler se izdatki zanje definitivno ne raz-
knjižijo, v breme prvega dela posojila, ki naj se 
najame za investicijska dela; 

93.) odločba ministrskega sveta D. R. br. 181.350/ 
/27 z dne 23. marca 1928. o izplačilu vsote Din 
16,392.460-92 vodnim zadrugam za agrarno poplavne 
prispevke, zaostale do konca leta 1926. 

Ölen 386. 

Ta zakon stopi v veljavo, k o ga kralj podpiše in 
k o se razglasi v «Službenih Novinah», kolikor ni v 
poedinih členih odrejeno drugače. Krediti, odobreni 
s tem zakonom, veljajo vkljub odredbi člona 2. za
kona o državnem računovodstvu od dne 1. aprila 
1928. do dne 1. aprila 1929. 

Našemu ministru za finance priporočamo, naj 
razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe 
za njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, 
naj postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj 
se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 28. marca 1928. 

Aleksander s. r. 
Predsednik 

ministrskega sveta: 
Vel |a Vuklćević s. r. 

Minister za finance: 
dr. B. Marković s. r. 

Videl in pritisnil državni 
pečat : 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde 

Mil.Ant.Vujičićs.r. 

L. S. 

(Podpisi 
ostalih ministrov.) 

Vzporedni pregled 
proračuna občih državnih razhodkov in dohodkov za leto 1928./1929., 

ki se objavlja skladno s členom 3. finančnega zakona. 

Priloga I. 

Od 
delek R a z h o d k i 

Odobreni krediti za leto 1928./1929. 

redni izredni 
Din ±PJ Din 

I. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

XI. 

XII. 
XIII. 
XV. 

XVII. 

xvin. 
XIX. 
XX. 

I. Obči državni razhodki . 

Državna administracija (oprava). 

A. R a z h o d k i : 
Vrhovna državna uprava . . . 
Pokojnine in invalidske pod

pore 
Državni dolgovi 
Ministrstvo pravde 
Ministrstvo za p r o s v e t o . . . . 
Ministrstvo za vere 
Ministrstvo za notranje posle 
Ministrstvo za narodno zdravje 
Ministrstvo za zunanje posle 
Ministrstvo za-finance . . . . 
Ministrstvo za vojsko in mor

narnico 
Ministrstvo za gradbe. . . . . 
Ministrstvo za promet. . ... . 
Ministrstvo za poljedelstvo in 

vode 
Ministrstvo za trgovino in in

dustrijo 
Ministrstvo za socialno politiko 
Ministrstvo za agrarno reformo 
Proračunski rezervni krediti . 

Skupni razhodki . . 

119,790.869 

916,358.172 
807,585.388 
271,671.235 
752,467.913 
109,857.427 
558,522.315 
115,130.890 
166,429.956 
344,307.090 

1.909,841.226 
195,904.261 
69,393.424 

126,056.442 

44,898.816 
28,971.091 
12,303.944 
74,000.000 

60,695.715 
1,924 039 

53,881.997 
1,130.000 
4,281.000 

74,775.814 
1,133.300 
4,150.000 

518,730.000 
99,054.644 

631.344 

11,286.215 

3,870.000 
1,250.000 

29,353.532 

skupaj 

Din 

119,790.869 

916,358.172 
868,281.103 
273,595.274 
806.349.910 
110,987.427 
562,803.312 
189,906.704 
167,563.256 
348,457.090 

2.428,571.226 
294,958.905 
70,024.768 

137,342.657 

48,768.816 
30,221.091 
41,657.476 
74,000.000 

Od
delek D o h o d k i 

I. 
II. 

! ni. 

IV. 

v. 

— i 

R a z h o d k i : sedem milijard 
Sest sto osem in 

j 6.623,490.459 — 1 866,147.600 —|i 7.489,638.0591-
i " T~i T u i 
štiri sto devet in osemdeset milijonov 
trideset tisoč devet in petdeset dinarjev. 

I. Obči državni dohodki . 
Državna administracija (uprava). 

B. D o h o d k i : 
Neposrcdnji davki 
PosrednjI davki 
Presežek dohodkov nad raz

hodki pri monopolih . . . . 
Presežek dohodkov nad raz

hodki državnega gospodar
stva 

Razni dohodki . . . . . . . . • . 
Skupni dohodki . . 

Presežek dohodkov nad 
razhodki služi za kritje 
državne dotacije po čle 
nu 2. finančnega zakona 

Skupaj 

Usvojena cenitev za leto 1928./1929. 

redni 
Din 

1.573,424.300 
3.519,780.009 

1.906,468.765 

474,318.433 -
94,967.1401-

izredni 
Din I..PJ 

skupaj 
Din 

7.568,958.647 — 

-945,468.188 

100,000.000 

100,000.000 

+ 766,147.600 

6.623,490.4591—1 866,147.600 

I 

1.673,424.300 
3.519,780.009 

1.906,4^8.765 

474,318.433 
94,967.140 

7.668,958.647 — 

179,320.588 

7.489,638.059 

D o h o d k i : sedem milijard štiri sto devet in osemdeset milijonov 
šest sto osem in trideset tisoč devet in petdeset dinarjev. 
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131. 
Popravek k zakonu o neposrednjih davkih. 

V prvem odstavku člena 66. tega zakona (Uradni 
list z dne lo. marca 1928., št. 75/26) naj stoji v peti 
vrsti namesto besede: «odkdaj» pravilno beseda: 
«odkod». 

Razglasi osrednje vlade. 
Časopis, ki ga je prepovedano uvažati in 

razširjati.* 
Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 

br. 3654 z dne 4. aprila 1928. je prepovedano, uva
žati v našo državo in razširjati v njej: italijanski 
časopis «L'Italia nel Mondo», ki izhaja v Milanu-
Trstu ter prinaša članke, ki so naperjeni zoper ko
risti naše države. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 9. aprila 1928.; D. Z. br. 3654. 

Razglasi sodišč in sodnib oblaste?. 
S 6/24—Ve 

Odprava konkurza. 
929 

Prezadolženka: « B i s t r i c a » , p r v a j u g o 
s l o v a n s k a t o v a r n a za g u m b e i n k o 
v i n s k e p r e d m e t e , družba z om, zav. v Slo
venski Bistrici: 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. Št. 
S 6/24—3 o imovini te prezadolženke, je po § 139. 
k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 19.'aprila 1928. 

Razglasi raznih uradov io oblastev. 
132. 

Tarifni obvestili.** 
Tarifni popust za prevoz sirovega tobaka. 

Dopolnitev. 
Tarifno obvestilo za zgoraj omenjeno ugodnost, 

ki je bilo razglašeno v «Službenih Novinah» kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca»,z dne 8. februarja 
1928., št.'29/vn, naj se dopolni z veljavnostjo od 
dnè 1. aprila 1928. % naslednjo novo relacijo: 

- Voznineki stavek 
Od državne.meje Do državne meje par za löDkg 

pri Caribrodu pri St. ÌJju 6895 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beograda, 
dne 23. marca 1928.; G. D. br. 20.237/28. 

Daljinar in imenik železniških postaj kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Izprememba imena za postajališče z nazivom: Vin-
kovački Banovci. 

Z veljavnostjo od dne 15. maja 1928. se izprê-
minja ime postajališča z nazivom: Vinkovački Ba
novci v ime: Šidski Banovci. 

Izpremembo je treba izvesti na XVTL strani ka
kor tudi na 20., 42., 64. in 86. strani daljinarja, ki 
velja od dne 1. oktobra 1925. 

V imeniku železniških postaj naj se prezrta na 
100./101. strani postajališče Vinkovački Banovci z 
vsemi podatki. Ж 174./175. strani naj ee vpiše tik 
za postajo z nazivom: šid postajališče: «JŠidsM Ba
novci» z vsemi podatki prejšnjega postajališča1 z na
zivom: VinkovačH Banovci. 

V železniški karti, ki je bila izdana obenem z 
imenikom, naj se izvede izprememba v kvadratu L 6. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
. dne 27. marca 1928.; G. D. br. 20.39Ö/28-

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 2,1. aprila 1928,, št. 89. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo-
Slovenaca» z dne 9. aprila 1928., št.80/XXVI. 
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St. 3218/П. 865 2—2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 6000 kg ovsa za krmo. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 3. m a j a 

19 2 8. ob 11. ur i 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 18. aprila 1928. 

Spi. 8/28. 
Razglas. 

Ker je prevzela posle agTarnih operacij oblastna 
samouprava, se bo vršil izza dne 3. maja 1928, 
dokler so ne preseli urad komisarja za agrarne 
operacije v mariborski oblasti v Maribor, njegov 
uradni dan vsak prvi četrtek v mesecu od 10. do 
13. ure v palači mariborskega oblastnega odbora v 
Mariboru, Vrazova ulica št. 5 (soba št. 24, I. nad
stropje). Kadar bo prvi četrtek v mesecu praznik, se 
bo vršil uradni dan prihodnji četrtek. 

V L j u b 1 j a n i, dne 25. aprila 1928. 
Komisar za agrarne operacije v mariborski oblasti: 

Pokorn s. r. 

Št. 2758/28. 748 3—3 

Razglas o dražbi občinskih lovišč 
v radovljiškem srezu. 

Lovi spodaj označenih občin se bodo oddajali na 
javni dražbi v zakup v uradu podpisanega sreskega 
poglavarja za dobo o d d n e 1. j u l i j a 1 9 2 8 . d o 
d n e 3 1 . m a r c a l 9 3 3. z začetkom dražbe vsako
krat ob 9. uri po nastopnem vrstnem redu: 

v p o n e d e l j e k d n e 3 0. a p r i l a 1 9 2 8. za 
občino Gorje; 

v s o b o t o d n e 2. j u n i j a 1 9 2 8. za občine 
Begunje, Bled in Bohinjsko Bistrico; 

v t o r e k d n e 5. j u n i j a 1 9 2 8 . za občine 
Jesenice, Kropo, Lesce in Ljubno; 

v s o b o t o d n e 9. j u n i j a 1 9 2 8. za občine 
Mošnje, Ovsiše, Predtrg, Radovljico in Rateče. 

Zakupni in dražbeni pogoji so na vpogled v 
uradu podpisanega sreskega poglavarja med običaj
nimi uradnimi urami. , 

V R a d o v 1 j i c i, dne 31. marca 1928. 

Šreski poglavar: dr. Peter Vavpotič s. r. 

Če bi dnevničarji nagrad ne dobili za1 ves mesec, 
ampak samo za nekaj dni, se izračuni prispevek za 
toliko tridesetin mesečnega prispevka, za kolikor 
dni je nagrada izplačana. 

3.) Da bodo mogla državna oblastva tudi sama 
vnaprej izračunavati prispevke, bodo navedle eks
poziture podpisanega urada po členu 4. pravilnika 
na potrdilih o prijavi poleg mezdnega razreda tudi 
znesek onega dola prispevka za bolezen, o n e 
m o g l o s t , s t a r o s t i n s m r t , ki ga (lahko 
država odtegne od dnevničarjevega zaslužka, in oni 
del prispevka, ki ga mora plačati država. 

Zavarovalni prispevek, ki odpada na državo za 
bolniško, starostno in onemogiostno zavarovanje, je. 
enak onemu, ki odpada na dnevničarja. Poleg tega 
pa plačuje država sama še prispevek za nezgodno 
zavarovanje po nevarnostnem odstotku, v katerega 
je dotična naprava uvrščena, 

4.) Pravilnik ne izpreminja zavarovanja onih 
državnih nameščencev in delavcev, k i n i s o z a 
p o s l e n i k o t d n e v n i č a r j i n a p o d s t a v i 
č l e n a 130. uradniškega zakona; ampak zanje 
ostanejo v veljavi dosedanji predpisi. Tudi se no 
nanaša pravilnik na državna industrijska ali pri
dobitna podjetja. Prav tako ni v tem pravilniku 
novih določb glede zavarovanja dnevničarjev do 
dne 31. татса 1928. 

Do dne 31. marca 1928. se morajo dnevničarji 
zavarovati zoper bolezen in nezgodo tako kakor de
lavci in nameščenci v državnih podjetjih (zavodih 
in oblastvih), ki po § 7. zakona za zavarovanje de
lavcev niso oproščeni obveznosti zavarovanja. 

5.) Z dnem 1. marca 1928. morajo pristojna ob
lastva dnevničarje, na katere so razteza ta. pravilnik, 
t. j . dnevničarje, ki so zaposleni na podstavi čle
na 130. uradniškega zakona, na novo prijaviti 
(člen 14. pravilnika), pred tem prijavljene pa je 
treba obenem z dnem 29. februarja 1928. odjaviti. 
Pri «dnevničarjih - upokojencih» ali «dnovničarjih, 

919 

Razne objave. 
Opr. št. 1304/8—1928. 939 

Opozorilo vsem državnim napravam, 
zavodom in oblastvom ljubljanske in 

mariborske oblasti. 
Glede na pravilnik o izvrševanju zavarovanja 

dnevničarjev, zaposlenih v državni službi, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu z dne 8. marca 1928., 
št. 66/23, se opozarjajo vse državne naprave, vsi 
dTŽavni zavodi in vsa državna oblastva, naj vpošte-
vajo to-le: 

1.) Državni dnevničarji, ki niso državni upoko
jenci, so zavezani izza dne 1. aprila 1928. tudi za
varovanju za onemoglost, starost in smrt po X. po
glavju zakona o zavarovanju delavcev. Temu zava
rovanju pa niso zavezani za sedaj tudi oni dnevni
čarji, ki so že zavarovani pri pokojninskem zavodu 
v Ljubljani. 

2.) Pravilnik določa nov način predpisovanja in 
plačevanja prispevkov za državne 'dnevničarje. Pri
spevek za borzo dela in delavsko zbornico se za 
državne dnevničarje izza. dne 1. aprila 1928. ne pla
čuje. 

Po tem pravilniku se prispevki za državne dnev
ničarje ne predpisujejo več s plačilnimi nalogi Od
slej morajo plačati pristojna državna, oblastva pri
spevke v 15 dneh od dne, ko so se dnevničarjem iz
plačale nagrade, in sicer na podstavi prepisa p l a 
č i l n e g a s e z n a m k a . V tem plačilnem seznara-
ku morajo biti zabeleženi odbitki na zavarovalnih 
prispevkih za vsakega dnevničarja. Zavarovalni pri
spevki za državne dnevničarje se bodo i z r a č u 
n a v a l i n a p o d s t a v i m e s e č n e n a g r a d e 
za v s a k m e s e c z a 3 0 d n i , n e g l e d e n a 
š t e v i l o n e d e l j v d o t i č n e m m e s e c u . 

zavarovanih pri pokojninskem zavodu», se mora. to 
na prijavnicah točno označiti, da se preprečijo ne
pravilnosti ob zaračunavanju prispevkov. 

P o n o v n e p r i j a v e s e m o r a j o i z v r š i t i 
n a j k e s n e j e do dne 4. maja 1928. pri pristojnih 
ekspoziturah podpisanega urada. Sicer pa veljajo za 
dnevničarje vsi predpisi zakona za zavarovanje de
lavcev kakor za drugo zavarovance. Na delodajal
čevih potrdilih po § 15. zakona o zavarovanju delav
cev in vseh drugih listinah, ki so tičejo podpor, pa 
je vselej označiti: «državni dnevničar», 'odnosno: 
«dnevfiičar-upokojenec». 

Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani, 
dne 24. aprila 1928. 

Ljudska tiskarna, d. d. v Ljubljani, 
sklicuje na nedeljo dne 13. m a j a 19.2 8. ob enaj
stih v prostore Hranilnega in posojilnega društva 

delavcev v Mariboru, Frankopanova ulica, svoj 

r e d n i o b č n i z b o r . 

D n e v n i r o d : 
1.) Upravno poročilo. 
2.) Prcdložitov računskega zaključka. 
3.) Poročilo nadzorništva. 
4.) Odobritev bilance. 
5.) Izprememba pravil. 930 
6.) Slučajnosti. 

Izpisek h družbenih pravil: 
§ 26.: Vsaka delnica daje pravico do enega glasu. 
§ 27.: Glasovalno pravico na občnem zboru imajo 

oni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe. 
§ 28.: Občni zbor je sklepčen, če je zastopana na 

njem vsaj ena desetina vsega delniškega kapitala. 
Upravni svet. 

Računski zaključek 
Združenih papirnic Vevče, Goričane in Medvode, d. d. v Ljubljani, za leto 1927. 

Aktiva. B i l a n c a z d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 7 . Pasiva. 

1.) Blagajna 
2.) Tvornice Vevče, Goričane in Medvode 
3.) Oozdno posestvo Jatna 
4.) Sirovine in polfabrikati 
5.) Papir 
6.) Dolžniki za blago 
7.) Devize in razni dolžniki 
8.) Lastni vrednostni papirji 
9.) Vrednostni papirji drja. Karla Trillerja 

pokojninskega sklada 

Din 
286.363 

22,761.665 
371.555 

12,583.913 
3,947.172 

16,626.710 
1,802.634 

715.000 

500.000 

1.) Delniška glavnica 
2.) I. redni rezervni sklad 

II. rezervni sklad za eventualno padanje 
cen blagovnih zalog 

III. rezervni sklad za dublozne terjatve 
IV. azijska rezerva 
V. rezervni sklad za kurzne izgube pri 

eksportu 
VI. rezervni sklad za pokrivanje škod po 

členu 3. vaiorizacijskega zakona . . 
3.) Nedvignjene dividende 
4.) Upniki 
5.) Podporni skladi: 

za uradništvo . . • 
za delavstvo 

6.) Drja. Karla Trillerja pokojninski sklad za 
uradništvo in mojstre 

7.) Dobiček: 
prenos dobička iz leta 1926. . . . 
čisti dobiček za leto 1927. . . . • 

Izdatki. 

59,595.015|79 

Račun izgube in dobička z dne 31. decembra 1927. 

Din 

25,000.000 
922.597 

917.557 
1,325.000 
6,417.005 

400.000 

1,792.171 
9.746 

18,861.522 

36.990 
469.464 

744.978 

32.953 
2,665.030 27 

159,595.015 

Prejemki. 

79 

1.) Upravni stroški 
2.) Davki 
3.) Obresti 
4.) Odpisi 
5.) Čisti dobiček za leto 1927. s prenosom 

iz leta 1926. 

Din 
1,997.625 
2,316.828 
1,718.460 
3,226.669 

2,697.983 

P! 

11,957.566|67 

1.) Prenos iz leta 1926 
2.) Kosmati dohodki za leto 1927. 

Din 
32.953 

11,924.613 67 

11,957.566 67 

Objava. 
Po sklepu občnega zbora z dne 16. aprila 1928. se bo izplačevala na družbene delnice, vštevši 

delnice valorizačne emisije, proti kuponu št. 8 i z z a d n e l . m a j a l 9 2 8. za poslovno leto 1927. 
8 % n a d i v i d e n d a (t. j . D i n 8 ' — na d e l n i c o ) pri Ljubljanski kreditni banki v Ljubljani m pri 
Opštem Jugoslovenskem bankarskem društvu, a. d. u Zagrebu. к л л / ч л 

Z istim dnem se bo začela vršiti po obeh navedenih bančnih zavodih r a z d e - l i t e v o0.00 0 
b r e z p l a č n i h d e l n i c , pridobljenih z valorizacijo, v nominali po Din 100' — med dosedanje del
ničarje v razmerju: na 4 stare delnice po 1 nova brezplačna delnica, udeležena na dobičku za leto 1927. 

Kot obračunski knrz za presežke ali primanjkljaje na štorih delnicah velja baza Dm 136 • — 
za stare delnice, vštevši kupon za leto 1927. 

V Ljubljani, dne 16. aprila 1928. U p r a v n i »vet . 

Odgovorni urednik: Anton Fnntek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambroži« v Ljubljani. 
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42. V Ljubljani, dne 30. aprila 1928. / 
T 

Letnik X. 
- i / 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

Vsebin 
Iz «Službenih Novln kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 

Razglasi delegacije ministrstva'financ v Ljubljani. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz ..Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 90 z dne 23. aprila 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 26ega 

marca 1928.: Postavljen je pri upravi državnih mono
polov pri tobačni tvornici v Ljubljani za inšpektorja 
v 1. skupini П. kategorije Fran G o l o b , oddelkovni 
Sef v 2. skupini П. kategorije pri isti tvornici. 

Številka 92 z dne 23. aprila 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 5. apri

la 1928.: Pomaknjeni so: iz 5. skupine I. kategorije 
v 4. skupino I. kategorije dr. Marko I p a v i c , 
dr. Bronislav F i S e r in dr. Stanko M a j c e n , iz 
6. skupine I. kategorije v 5. skupino I. kategorije pa 
Friderik W r i s c h e r , politični upravni uradniki ma
riborske oblasti — vsi na dosedanjem službenem 
mestu. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 5. apri
la 1928.: Pomaknjeni so: iz 2. skupine ПГ. kategorije 
v 1. skupino Ш. kategorije: arhivski UTadniki v ma
riborski oblasti Adolf F i n k , Karel J u g in Ivan 
Š k o f in okoliški nadzorniki policijskih agentov 
Alojzij M o h o r č i č , Janko G o r š i č in Peter 
Z1 a h t i č — vsi na dosedanjem službenem mestu. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 5. apri
la 1928.: Upokojen je po členih 135. in 141., posled
njem odstavku, uradniškega zakona Aleksander 
S v o b o d a , arhivski uradnik v 1. skupim Ш. kate
gorije pri sreskem poglavarju v Murski Soboti. 

številka 93 z dne 26. aprila 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 3. apri

la 1928.: Postavljen j© po službeni potrebi arhivski 
uradnik Fran Z a j e c pri oblastnem sanitetnem refe
rentu v Mariboru v 1. skupini III. kategorije za ar
hivskega uradnika v isti skupini iste kategorije pri 
bolnici za duševne bolezni v Stenjevcu. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

Vet. br. 345. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 
od dne 16. do dne 22. aprila 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev areekib poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev вр navedeni v oklepajih. 

S t e k l i n a . 

Ljubljana, okolica: Vrhnika (Bistra 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice; Videm (Pesje 1 dvorec). Črnomelj: Vi
nica (Zilje 2 dvorca), Loka (Kočevje 1 dvorecX Ćeplje 
(Kralje 2 dvorca), Stari trg (Deskova vaa 2 dvorca)^ 

Semič (Semič in Osojnik po 1 dvorec). Kočevje: Vi
dem (Ponikve 2 dvorca). Litija: Dob (Sad 1 dvorec), 
Krka (Trebna gorica 1 dvorec), Zagorica (Zagorica 
1 dvorec). Novo mesto: Velika Loka (Kameni potok 
2 dvorca), Gorenje polje (Gorenje polje 1 dvorec), 
Prečna (Dolenja Straža 1 dvorec), Mirna peč (Hrastje 
1 dvorec), šmihel - Stopiče (Jurka vas 1 dvorec), 
Trebnje (Gornje Ponikve 1 dvorec), Žužemberk 
(Klečet 4 dvorci). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kastav: Kastav (Spulcici 1 dvorec). Radovljica: 

Lese. (Peračica 1 dvorec). 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Novo mesto: SmJhel-Stopice (Dolenja Težka1 voda 

5 dvorcev). 
C e b e l n a g n i l o b a . 

t Kastav: Kastav (Bmasi v 1 dvorcu). 
• V L j u b l j a n i , dne 25. aprila 1Ô28. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. Cerne s. r. 

L. št. 399. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 8. do dne 14. aprila 1928. 

Srez 3 
(Л 

o H li 
K] O) 
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Ì 
D 

5 Š 
(O O 

Skupina tiiuznin bolesni 
Krško 
Laško 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

Skupaj 

1-
1 
1 
1 

4 

. 
, 
. 

5 
5 

1 

1 

Skrlatinka. 
Kranj 
Krško 
Laško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

Skupaj 

3 
3 
2 
2 
3 
9 
2 
1 

25 

Scarlatina. 
2 

Kranj 
Krško 
Laško 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 

Skupaj 

o. — Erysipelas. 
1 

1 
6 
4 

12 

i 
. 
. 

1 

• 

1 
2 
3 
6 

22 

Davlca. — Dlpbterla et Group. 
Brežice . . . . 
Krško 
Laško . . . . . 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 

Skupaj 

Kastav 
DuSljlvi kašelj. 

. . . .1 2 I 

4 I 

Pertussis. 
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je 

3 
б SI 

TO M 

N Ol 

o > 

•s 
3 | 

Črnomelj 
Kastav . . . . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 

Skupaj 

Ospice. — MorbulL 
, 
2 

12 

14 

1 
2 
8 
3 

14 

, 
t 
7 

7 

i 
• 

1 

1 
3 

13 
3 

20 
Vnetje hrbteničnega mozga. — PolyomyeHtis acuta. 
Litija | . | 1 | . | . | 1 

V LJubljani, dne 17. aprila 1928. 

Po odredbi velikega1 župana ljubljanske oblasti: 
dr. Mayer e. r. 

Bazfllasi velikega župana mariborske 
oblasti, 

O. br. 497/4. 940 
Razglas. 

Na podstavi pooblastitve ministrstva za trgovino 
in industrijo z dne 31. januarja 1928., VI. št. 5620/27, 
sem potrdil ižpremembe §§ 7., 9., 10., 16. in 43. pra
vil za Tvornico za dušik, d. d. v Rušah, po sklepih 
občnega zbora delničarjev z dne 27. junija 1927. 

Izprememba pravil se nanaša na to, da se je zvi
šala delniška glavnica zaradi valorizacije bilančne 
vrednosti investicij od 5,000.000 Din na 20,000.000 
Din in hkrati nominalna vrednost delnic od 50 Din 
na 200 Din, nadalje na to, da se je ustanovil spe
cialen rezervni fond v znesku 5,000.000 Din za kritje 
izgub iz ižpremembe v vrednosti denarja. 

V M a r i b o r u , dne 19. aprila 1928. 

Zastopnik velikega župana mariborske oblasti: 
dvorni svetnik dr. Stare s. r. 

Vet. br. 51/18. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 23. aprila 1928. 
O p o m b a : Imena eedežev sreekih poglavarjev in 
mestnih magietratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Čakovec: Čakovec, okolica (Gorenji Pustakovec 

6 dvorcev). Maribor, levi breg: Korena (Spodnja Ko
rena 1 dvorec), 'Zgornji Duplek (Zgornji Duplek 
1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Ptuj: Sardinje (Kiljučarovci 1 dvorec). 
V M a r i b o r u , dne 28.aprila 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 



42. 290 Letnik X. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

št . A IV—40/8 ex 1928. 

Poziv na prijavo že zastaranih 6%nih 
državnih bonov v kronah in v dinarjih. 

P o zadnji odločbi gospoda ministra za finance 
D. br. 18.193 z dne 11. novembra 1927., ki je bila s 
tukajšnjim razglasom z dne 12. decembra 1927., 
št. A IV—2035/5, objavljena v Uradnem listu 127 
z dne 22. decembra 1927., se 6%ni državni boni v 
kronah in v dinarjih izza dne 1. aprila t. 1. ne smejo 
več izplačevati; ker jim je pravica do izplačila za
starana. 

Ker pa vendar nekaj teh bonov ni bilo pravo
časno predloženih v izplačilo, se pozivljejo po nalogu 
generalne direkcije državnih dolgov pod D. br. 6680 
z dne §. aprila t. 1. vsi oni, ki še imajo take bone, 
naj jih prijavijo čimprej, in sicer v Ljubljani pri bla
gajni delegacije ministrstva financ, v ostali Sloveniji 
pa pri pristojnem davčnem uradu. 

Prijavam, ki so kolka proste, naj se prilože boni, 
v prijavi sami naj pa se navedejo boni po številkah 
in po nominalni vrednosti. Ko se boni pregledajo in 
vzporede s prijavo, se stranki takoj vrnejo in pred
loži se samo prijava. 

Pri tem se izrecno opozarja, da ne gre za prijavo 
tako zvanih «20%nih priznanica, ki so bile izdane 
ob kolkovanju avstro-ogrekih novčanic,- marveč da 
gro za prijavo bonov v o b l i k i m e n i c , ki jih je 
izdalo finančno ministrstvo leta 1919. v kosih po 
Din ali kron 5 0 0 — , 1000—, 10.000—, 50.000— in 
100.000—/ Boni so bili izdani na šest mesecev in so 
se mogli pozneje vsakega pol leta prolongirati. 

Obrazec teh bonov se s pozivom na ta razglas 
lahko vpogleda pri tukajšnji blagajni in pri vseh 
davčnih uradih v Sloveniji. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 25. aprila 1928. 

Delegat: dr. Rupnik s. r. 

879 Proglasitve za mrtve. 
D e ž e l n o s o d i š č e v L j u b l j a n i je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni po

g r e š a n a za mrtve, ker se more o njih po § 24. o. d. z., odnosno po § 1. zakona z dne 3 1 . m a r c a 
1918., drž. zak. št. 128, domnevati, da so nmrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, 
naj to sporoči sodišču ali p a skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglaae pr i njem, 
ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
S 4/27—60. 973 

Sklep. 
Konkurzna stvar: Alojz P š u n d e r , trgovec v 

Mariboru. 
Prisilna poravnava, sklenjena pri naroku z dne 

12. aprila 1928. pred podpisanem sodiščem med pre-
zadolžencem Alojzom Pšunderjem in njegovimi up
nik za 20 %, se po § 152. k. r. potrjuje. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
oddelek IIL, 

dne 19. aprila 1928. 

T 19/28—2. ^ 4 1 

Amortizacija. 
Na predlog Alojzija M a r k e ž a , ekonoma v 

Št, Vidu, se uvaja postopanje za amortizacijo iz
gubljenih delnic Delniške stavbinske družbe «Union» 
v Ljubljani št. 52 in 123. II. emisije s kuponi izza 
leta 1926. in taloni. 

Imetnik teh dveh delnic se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice v e n e m l e t u š e s t i h t e d n i h i n 
t r e h d n o h od dne tega razglasa, ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da sta te listini neveljavni in 
brez učinka. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 17. aprila 1928. 

P 41/28. • ^ 3 3 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 

10. aprila 1928., орт. št. L 1/28, je bil Janez B r e z 
n i k , stanujoč v Gročovi. zaradi slaboumnosti ome
jeno preklican. 

Za pomočnika mu je postavljen Marko Žmavc, 
posestnik v Gočovi. 
Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, 

oddelek I., 
dne 10. aprila 1928. 

Ime in rojstni dan, 
stan in zadnje biva

lišče pogrešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Uvedbo 
postopanja 

predlaga 

Razveza 
zakona 
se pred

laga 

Matej Krašovec, 
rojen dne 2. septembra 
1848.; pekovski moj

ster v Ljubljani. 
Anton Komac, 

rojen dne 2. februarja 
1880. v Soči in tja pri
stojen, posestnikov sin 

in rudar. 

Karel Breznik, 
rojen dne 27. oktobra 
1892. v Karlovcu, pri
stojen v Škofjo Loko, 

posestnikov sin. 

Ivan Hace, 
rojen dne 3. maja 
1872., posestnik v 

Lazih št. 23. 

Franc Kozlevčar. 
rojen dne 16. novem
bra 1880., delavec v 

Spodnji Šiški. 

Ivan Zalokar, 
rojen dne 28. aprila 
1896., posestnikov sin 
v Spodnjem Berniku 

št. 75. 

Odšel leta 1896. na obisk v 
Gradec, kamor pa ni prispel. 

Baje se ponesrečil. 

Služil pri 27. pehotnem polku, 
16. stotniji; leta 1915. v Kar

patih izginil. 

Odrinil s 17. pehotnim polkom 
v začetku vojne na gališko 
bojišče ter prišel v rusko 
ujetništvo; zadnjič pisal iz 
Kurska dne 8. septembra 
1916.; od takrat pogrešan. 

Žena 
Marija 

Krašovec. 

Žena 
Terezija 
Komac. 

Žena 
Marija 

Breznik. 

Odrinil s 27. domobranskim 
pehotnim polkom na srbsko 
bojišče in enkrat pisal dne 
15. oktobra 1914.; od takrat 

pogrešan. 

Žena 
Frančiška 

Hace. 

Odšel dne 18. januarja 1907. 
v Ameriko za zaslužkom in 
enkrat pisal dne 25. maja 
1915.; od takrat pogrešan. 

Lovro Zalokar, 
rojen dne 9. avgusta 
1897., posestnikov sin 
v Spodnjem Berniku 

št. 75. 

Franc Slabenja, 
rojen dne 14. januarja 
1875., posestnik v Be-

ričevem. 

Ignacij Brunek, 
rojen dne 9. julija 
1883., kočar v Ravnah 

št. 17. 

Odrinil leta 1915. s 17. pe
hotnim .polkom, 3. bataljo
nom, 10. stotnijo, na gališko 
bojišče in enkrat pisal me
seca junija 1925. Baje dne 
14. ali 15. julija 1915. pri 

Horodenki padeL 

Odrinil leta 1915. s 17. pe
hotnim polkom na gališko 
bojišče in enkrat pisal me
seca septembra 1915. Baje 

padel. 
Odrinil leta 1914. s 27. domo
branskim pehotnim polkom 
na srbsko bojišče kjer prišel 
v ujetništvo. Pisal dne 30. no
vembra 1914. iz Niša, kjer 

baje umri. 

Žena 
Urša 

Kozlevčar. 

Ime 
in bivališče 

skrbnika 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
Oklicnl rok 
poteče dne 

Dà. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. 
v Ljubljani 

Mati 
Marijana 
Zalokar. 

Žena 
Ana Slabonja, 

Martin Juvan, 
rojen dne 9. novembra 
1883., posestnik v Ja

blani št. 13. 

Odrinil leta 1914. s 15. pio
nirskim bataljonom, 5. stot
nijo, na gališko bojišče, po
zneje pa v Srbijo. Zadnjič 
pisal leta 1915.; baje nekje 

v Srbiji utonil. 

Franc Bučar, 
rojen dne 10. septem
bra 1880., posestnik v 
Dolgem brdu št. 43. 

Jakob Vidgaj, 
rojen dne 24. julija 
1874., posestnik v Za-

griču št. 7. 

Franc Gruden, 
rojen dne 26. septem
bra 1889., posestnikov 

sin v Hotedršici. 

Valentin Gruden, 
rojen dne 28. januarja 
1894., posestnikov sin 

v Hotedršici. 

Odrinil leta 1914. s 17. pe
hotnim polkom na rusko bo
jišče kjer prišel v ujetništvo. 
Pisal leta 1916. Iz Taškenta; 

od takrat pogrešan. 
Odrinil leta 1914. s 17. pe
hotnim polkom na gališko 
bojišče in enkrat pisal dne 
28.avgusta 1914.; baje padel. 

Odšel leta 1906. v Ameriko; 
od takrat pogrešan. 

Odrinil leta 1915. z 20. lov
skim bataljonom na gališko 
bojišče in enkrat pisal me
seca aprila 1915.; baje v 

Karpatih padel. 

30.6. 1927.; 
T 48/27—2. 

30. 6. 1927.; 
T 50/27—2. 

21.9. 1927.; 
T 63/27-2. 

8. 12. 1927.; 
T 65/27-2. 

18.10.1927.; 
T 66/27—2. 

24.10.1927.; 
T 67/27—2. 

1. junija 
1929. 

1. novembra 
1928. 

1. junija 
1929. 

Žena 
Ana Brunek. 

Žena 
Jožefa Juvan. 

Žena 
Jera Bučar. 

Žena 
Marija Vidgaj 

Dà. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. 
v Ljubljani 

24.10.1927.; 
T 68/27-2. 

8.11. 1927.; 
T 69/27—2. 

10.11.1927. 
T 70/27—2. 

17.11.1927.; 
T 73/27—2 

Dà. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. 
v Ljubljani. 

Odrinil leta 1915. s 97. pe
hotnim polkom na rusko bo
jišče in enkrat pisal dne 
18. junija 1915.; v času od 
dne 18. do dne 21. junija 

1915. padel. 

"Brat 
Ivan Gruden. 

1. novembra 
1928. 

17.11.1927.: 
T 74/27—2. 

22.11.1927. 
T 75/27-2. 

26.11.1927.; 
T 76/27-2. 

E 115/28—9. 849 

Draibeni oklic 
Na predlog, ki ga je podala Marjeta S k a z a , 

zasobnica na Prečici ob Paki, bo dne 9. m a j a 1 9 2 8. 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi 
obenem odobrenih pogojev dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Sv. Magdalena, vi. št. 134: hiša z gospo
darskim poslopjem in priteklino, conilna vrednost 
33.770 Din, zemljišča, cenilna vrednost 12.380 Din 
70 p —, skupaj 46.150 Din 70 p ; najmanjši ponudek 
23.080 Din 35 p. 

K nepremičnini spadajo te-le pritekline: 1 konj 
in razno gospodarsko orodje v skupni cenilni vred
nosti 6220 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 4615 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 23. marca 1928. 

E 73/28-нб. 

5. 12.1927.; 
T 77/27-2. 

Dražbeni oklic. 

1. junija 
1929. 

1. novembra 
1928. 

539 

Dne 7. m a j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Velika dolina, 1.) vi. št. 725, 2.) 
vi. št. 840, in sicer vsake zase. 

Cenilna vrednost: ad 1.) 1636 Din 50 p, ad 2.) 
9395 Din 50 p; najmanjši ponudek: ad 1.) 1091 Din, 
ad 2.) 6263 Din 67 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 9. marca 1928. 
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Dražbeni oklic 
Dne 7. m a j a 1 9 2 8 . ob desetih bo na licu 

mesta na Obrežju št, 21 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Velika dolina, a) vi. št. 725, b) vi. 
št. 840. 

Cenilna vrednost: ad a) 1636 Din 50 p, ad b) 
9395 Din 50 p;, najmanjši ponudek: ad a) 1091 Din, 
ad b) 6263 Din 67 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom 'dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

DTugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 26. marca 1928. 

E 305/28—10. 671 
Dražbeni oklic 

Dne 2 5. m a j a 1 9 2 8. ob pol enajstih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
1.) zemljiška knjiga za katastralno občino mesto 
Maribor, vi. št. 98; 2.) zemljiška knjiga za katastral-
no občino Kozjak, vi. št. 44; 3.) zemljiška knjiga 
za katastralno občino Radvanje, a) vi. št. 139, b) vi. 
št, 122. 

Cenilna vrednost: ad 1.) 720.456 Din 25 p, ad 2.) 
70.170 Din, ad 3. a) 259.100 Din, ad 3.b) 6230 Din; 
vrednost priteklin: ad 2.) 2490 Din, ad 3.) 2400 Din 
(že všteta v cenilni vrednosti); najmanjši ponudek: 
ad 1.) 360.228 Din 12 p, ad 2.) 46.780 Din, ad З.а) 
172.733 Din 98 p, ad 3. b) 4152 Din 68. p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 
' Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 16. marca 1928. 

E 2646/27—10. • 760 
Dražbeni oklic 

Dne 1 1 . m a j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodiSču v sobi št. 6 dražba nepremičnin : 
zemljiška knjiga za davčno občino Spodnji Breg, 
vi. št. 417. 

Cenilna vrednost: 6768 Din 83 p; najmanjši po
nudek: 4512 Din 56 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin y škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 12. marca 1928. 

E 2719/27—9. 761 
Dražbeni oklic 

Dne 11. m a j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga, za davčno občino Kozmince, vi. 
št. 28, in zemljiška knjiga za davčno občino Stano-
šino, vi. št. 102. 

Cenilna vrednost: 70.939 Din 70 p; vrednost pri
teklin: 800 Din; najmanjši ponudek: 47.827 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 26. marca 1928. 

E 505/28. ' 672 
Dražbeni oklic 

Dne 7. m a j a 1 9 2 8. ob desetih bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Trška gorca, vi. št. 32. 

Cenilna vrednost: 9671 Din; vrednost priteklin: 
330 Din; najmanjši ponudek: 6668 Dih. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe^ j© oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek II., 
dne 26. marca 1928. 

E 29/28—6. 800 
Dražbeni oklic 

Dne 12. m a j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pai pod
pisanem sodišču v sobi št. 1 dražba tretjine nepre
mičnin: zemljiška knjiga Bojtina, vi. št. 31. 

Cenilna vrednost: 8470 Din 30 p; najmanjši po
nudek: 5646 Din 87 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek II., 
dne 15. marca 1928. 

E 12/28-^L 
Dražbeni oklic 
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Dne 18. m a j a 1 9 2 8. ob osmih bo pri podpisa-, 
nem sodišču v sobi št, 2 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Zgornja ravan, vi. št. 23. 

Cenilna vrednost: 51.412 Din; vrednost priteklin: 
1000 Din; najmanjši ponudek: 34.742 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Škofji Loki, oddelek I., 
dne 16. aprila 1928. 

E 4/28. 670 
Dražbeni oklic 

Dne 9. m a j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga Bele vode, vi. št. 16. 

Cenilna vrednost: 674.776 Din 70 p; vrednost pri
teklin: 700 Din; najmanjši ponudek: 375,752 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
gledo nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, 
dne 2f marca 1928. 

E 10/28—7. 891 
Dražbeni oklic 

Dne 15. m a j a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Plešivec, vi. št, 4 in 46. 

Cenilna vrednost: 75.824 Din 55 p; vrednost pri
teklin: 640 Din; najmanjši ponudek: 50.550 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uvedjavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, oddelek IL, 
dne 23. marca 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 

Razgla* glede drugega kupona št. 2 
obveznic za likvidacijo agrarnih od-

nošajev v Bosni in Hercegovini.* 
Ker dne 1. maja 1928. zastara pravica, vnovčiti 

kupon št. 2 4%nih obveznic za likvidacijo agrarnih 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 25. aprila 1928., št. 92. 

odnošajev v Bosni in Hercegovini, opozarja general
na direkcija državnih dolgov vse banke in denarne 
zavode, ki opravljajo službo glede tega posojila, naj 
ustavijo nadaljnje izplačevanje kupona št. 2 gorenje-
ga posojila in naj pošljejo vse izplačane kupone št. 2 
tej direkciji takoj, najkesneje pa do dne 30. aprila 
1928. 

Kupone, o katerih se ugotovi, da so bili poslani 
kesneje nego dne 1. maja 1928., vrne generalna 
direkcija dolgov nelikvidirane. % 

V krajih, kjer poslujejo podružnice Narodne 
banke, smejo pooblaščene banke in denarni zavodi, 
ki izplačujejo kupone, izplačane kupone št. 2 vnov
čiti pri teh podružnicah do dne 1. maja 1928. 

Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 
dne. 21. aprila 1928.; D. br. 7200. 

Št. 565. 825 3—3 

Razglas.o ofertni licitaciji. 
Gradbena sekcija v Mariboru razpisuje j a v n o 

o f e r t n o l i c i t a c i j o z a p r o d a j o t r i t o n -
s k e g a t o v o r n e g a a v t o m o b i l a z n a m k e 
« P r a g a » , ki je shranjen v skladišču okrajnega 
zastopa v Ptuju. 

Licitacija se bo vršila dne 26. m a j a 1 9 2 8 . 
ob 11. uri v pisarni okrajnega zastopa v Ptuju. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 100 Din, naj 
se izroče v zapečatenem ovitku predsedniku licita-
cij&ke komisije na dan dražbe od 10. do 11. ura 

Kavcijo 1000 Din je treba položiti v gotovini pri 
glavni podružnici Državne hipotekam« banke v 
Ljubljani. 

Licitacijski pogoji so vsak dan med uradnimi 
uTami na vpogled pri gradbeni sekciji v Mariboru in 
pri okrajnem zastopu v Ptuju, kjer se tudi na željo 
razkaže interesentom predmetni avtomobil. 

Gradbena sekcija v Mariboru, 
dne 12. aprila 1928. 

Št. 3389. 927 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 385 raznih pil. 
Natančnejši dobavni pogoji se dobivajo pri pod

pisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 

10. m a j a 1 9 2 8 . do enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 24. aprila 1928. 

Št. 3391. 936 2—1 
Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava 9000 zarezanih opek in 250 
robnikov. 

Natančnejši dobavni pogoji se dobivajo pri pod
pisani direkciji. 

Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 9. m a j a 
19 2 8. do enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 24. aprila 1928. 

Št. 3346/11. 924 2—2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 800 kg strojnega olja, 600 kg 

cilindrskega olja in 200 kg strojne masti. 
Natančnejši dobavni pogoji se dobivajo pri pod

pisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 8. m a j a 

1 9 2 8. ob enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 25. aprila 1928. 

Št. 3414/П. 943 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 150 m8 jamskega lesa. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 

10. m a j a 1 9 2 8 . do enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 25. aprila 1928. 

Št. 3416/H. •" 942 2—1 
* 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 24 kosov hrastovega okro

glega lesa. 
Več pri podpisani direkciji. 
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Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 
10. m a j a 19Ž8. do enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 25. aprila 1928. 

St. 3444/П. 948 2—1 

Razpis dobave. 

Razpisuj«^ se dobava 2500 kg vulkanskega olja, 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 

10. m a j a 1 9 2 8 . do enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 26. aprila 1928. 

St. 11.525/28/ref. X. a. 933 

Objava o določitvi mnogokratnika za mesec 
marec 1928. davščine od prirastka na vred
nosti nepremičnin • mestni občini ljubljanski. 

Komisija za določitev mnogokratnikov davščine 
od prirastka na vrednosti nepremičnin je določila 
po § 5. naredbe pokrajinskega namestnika za Slo
venijo z dne 21. oktobra 1922., Uradni list z dne 
31. oktobra 1922., it. 365/113, za mesec m a r e c 
1 9 2 8 . mnogokratnik 9-13 za vrednosti in zneske, 
izražene v dinarski vrednosti. 

Mestni magistrat ljubljanski, 
. dne 19. aprila 1928. 

St. 6175. 910 2—2 

Dražba lovov. 
Ker z dnem 30. junija 1928. poteče zakupna doba 

lovov občin Lipljen, Pijave gorice, Preserja in Dol
skega, se razpisuje po §§ 1. in 2. ministrskega ukaza 
z dne 15, decembra 1852., drž. zak. št. 257, odnosno 
po § 1. zakona z dne 27. septembra 1887., dež. zak. 
št. 27, j a v n a d r a ž b a navedenih občinskih lovov, 
in sicer: 

1.) za občini Lipljene in Pijavo gorico 
n a č e t r t e k d n e 24. m a j a 1 9 2 8 . in 

2.) za občini Preeerje in Dolsko 
n a p e t e k d n e 2 5. m a j a 1928. , 

vsakokrat ob devetih, pri podpisanem sreskem po
glavarju po sporedu, kakor so občine naštete, za 
petletno dobo, t. j . za čas od dne 1. julija 1928. do 
dne 31. marca 1933. 

Dražbeni pogoji so med uradnimi urami na vpo
gled v uradu podpisanega sreskega poglavarja. 

V L j u b l j a n i , dne 12.aprila 1928. 
Sreski poglavar za ljubljansko okolico: 

dr. Ferjančič s. r. 

silec študira na dotičnem zavodu in koliko časa bodo 
po vsej prilikitrajale študije. Nadalje je treba priložiti 
popis njegovih osebnih razmer ter jih posvedočiti z 
uradno listino (ubožnim izpričevalom). 

e) Vpoštevajo so samo pismene prošnje; osebna 
intervencija je brezpogojno izključena. 

Za kuratorij ustanov trgovca Antona Kolenca: 
predsednik dr. Ernest Kalan s. r. 

9 4 6 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 22. aprila 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga '. . 369,695.098-81 
Posojila 1.525,929.895-50 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.072,664.8/0-70 
Račun začasne zamene 293,700.641-46 
Dolg države 2.966^55.034-— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163— 
Saldo raznih računov . . . . . 526,816.068-19 

„ . 8.893,538.774-66 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11,180.235-07 
Novčanice v obteku 5.264,397.580-— 
Državni račun začasne zamene . . 293,700.64=1-46 
Terjatve države po raznih računih 211,345.903-93 
Razne obveznosti 861,481.381-20 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.188,377.163— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,065.870-— 
8.893,538.774-66 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, Švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebrn za en dinar itd. 

Obrestna mera po eakontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6% na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

9 3 4 «Merkator», 
prodaja državnih papirjev in srečk 

Vrtflek & Co., družba z o. z. v Ljubljani. 

Bilanca z dne 31. decembra 1927. 
Aktiva. Pasiva. 

1 
! Blagajna . . 

Efekti . . . 
Inventar . . 
Debitorji . . 

Din |p_ 

17.319 
37.511 
32.870 

2,669.665 

91 

94 
2,757.366|85 

l 

Račun kapi
tala . . . . 

Kreditorji. . 
Čisti dobiček 

| 

Din [p! 

50.000 
2,678.762 

28.604 
2,757.366 

i 

79 
06) 
89 

935 Objava. 
Po sklepu občnega zbora z dne 19. aprila 1928. 

se bo izplačevala dividenda za leto 1927. na delnice 
Narodne tiskarne v Ljubljani izza dne 1. n o v e m 
b r a 19 28. pri tiskarnični blagajni, in sicer na 
vsako delnico po 10 Din. 

V L j u b l j a n i , dne 24. aprila 1928. 
Upravni odbor Narodne tiskarne, d. d. 

876 3—3 Poziv upnikom. 
« S a m o p o m o č » , gospodarska zadruga želez

niških uslužbencev v Mariboru, j . Z. z o. z,, se je 
razšla. 

Upniki naj prijavijo terjatve zadrugi. 
V M a r i b o r u , dne 18.aprila 1928. 

Likvidatorji. 

947 Izjava. 

Razne objave. 

Razpis ustanov trgovca Antona Kolenca. 
Kuratorij ustanov trgovca Antona Kolenca v 

Celju razpisuje 
30 štipendij po 500 Din in 
25 štipendij po 400 Din. 

za visokošolce za poletni tečaj 1928. 

I z o b č i h d o l o č i l . 
a) Prednost pri prejemanju štipendij imajo v 

vsakem primeru taki pridni potrebni prosilci, ki so 
s pokojnim gospodom Antonom Kolencem, veletrž-
cem v Celju, v sorodstvu ali svaštvu, za njimi doma
čini iz gornjegrajskega okraja, sicer pa Slovenci 
sploh, ne glede na spol. 

b) Ustanova je namenjena dijakom visokih šol, 
kakor univerze, tehnike, visokih trgovinskih šol, 
umetniških akademij i. dr., ne glede na to, ali so v 
tuzemstvu ali v inozemstvu. 

c) Prošnje naj se vlože izključno pismeno na na
slov: Kuratorij ustanov trgovca Antona Kolenca v 
токе drja. Ernesta Kalana, odvetnika v Celju, do dne 

7. m a j a 1 9 2 8 . 
d) Prošnjam je treba priložiti zadnje izpričevalo o 

izpitih, kolokvijih itd., pri prosilcih, M se sklicujlejjo na 
sorodstvo ali svaštvo z zapustnikom ali na to, da so 
doma iz gornjegrajskega okraja, tudi listine, si ka
terimi dokažejo te svoje trditve (krstni list, rodbin
ski izkaz, potrdilo županstva al župnoga urada itd.). 
Tudi je treba v prošnjah navesti, kako dolgo že pro-

Vabilo na izredni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Lesna eksportna m industrijska d. d. 
v Mariboru, 

dne 2 1 . m a j a 1 9 2 8 . ob desetih v prostorih Prve 
hrvatske štedionice, podružnico v. Mariboru. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo ravnateljstva o dosedanjem delo

vanju. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Objava bilance. 
4.) Absolutory upravnemu svetu in nadzorstve

nemu svetu, 
5.) Volitve novega upravnega in novega nadzor

stvenega sveta. 
6.) Slučajnosti. 951 
V M a r i b o r u , dne 26.aprila 1928. 

Predsedništvo upravnega sveta. 

Delničarji, ki se namerjajo udeležiti občnega, 
zbora, morajo deponirati po § 27. družbenih pravil 
najmanj šest dni pred občnim zborom svoje delnice 
pri mariborski podružnici Prve, hrvatske štedionice. 
Vsakih deset delnic daje pravico do enega glasu. 
Glasuje se tudi lahko z overovljenimi pooblastili, ki 
se glase na osebo. 

932 «Elektra», 

d. d. za dobavo električnega toka 
v Ljubljani. 

Bilanca z dne 31. decembra 1927. 
A k t i v a : Gotovina Din 1172-59. investicije Din 

3,339.206-47, kabel Din 772.207-05, inventar Din 
8771-33, dolžniki Din 1,282.652-87, ustanovni stroški 
(ostanek) Din 31.46143, izguba iz prejšnjih let Din 
210.440-03 manj, dobiček v letu 1927. Din 2746-62, 
skupna vsota Din 5,643.164-85. 

P a s i v a : Glavnica Din 3,000.000—, upniki Din 
2,643.164-85, skupna vsota Din 5,643.164-85. 

V L j u b l j a n i , dne 31. decembra 1927. 

S tem proglašamo za neveljavne nastopne carin
ske deklaracije, odnosno priznanice poštno carinar
nice v Celju:-

št. 85/1989/1990 z, dne 30. aprila 1926., 
št. 101/2333 z dne 7. maja 1926., 
št. 31/51.926 z dne 7. maja 1926. in 
št. 181/3884 z dne 7. maja 1926. 

o ocarinitvi blaga, prejetega od firme: Franz Rhom
berg, Dornbirn, v skupni vrednosti 9098 Din 60 p 
po fakturah z dne 24. marca, 19. aprila, 26. aprila 
in 22. maja 1926. 

Kmetijsko društvo, 
registrovana zadruga z o. z. v Rečici ob Savinji. 

Št. 150/28. 921 
Razid društva. 

Društvo poštnih, telegrafskih in telefonskih urad
nikov v Ljubljani se je po sklepu izrednega občnega 
zbora z dne 15. aprila 1928. prostovoljno razšlo. 

Imovina je pripadla po sklepu istega občnega 
zbora oblastni organizaciji poštnih, telegrafskih in 
telefonskih uslužbencev v Ljubljani. 

Jožko Campa s. r., Jožko Ferluga s. r., 
bivši tajnik. bivši predsednik. 

949 Objava. 

Izgubil sem izpričevalo za prvo poluktje V. raz
reda državne gimnazije v Murski Soboti iz šolskega 
leta 1924./1925. na ime: Daniel Halas iz Črenšovcev 
(Prekmurje). 

Proglašam ga za neveljavno. 
Daniel Halas s. T. 

950 Objava. 

Izgubil sem izpričevalo (katalog št. 12) V. raz
reda П. državne realne gimnazije v Ljubljani za 
šolsko leto 1924./1925. na ime: BogomiT Leskovic z 
Dunaja. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Bogomir Leskovic s. r. 

945 Objava. 

Izgubil sem izpričevalo.(katalog št. 29) П. a raz
reda П. državne realne gimnazije v Ljubljani za 
šolsko leto 1919./1920. na ime: Oskar. Pivk iz Be
ljaka. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Oskar Pivk s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 

H&ja 



P o š t n i n a p l a č a n a v g o t o v i n i . v • . . , . . - . 

43. V Ljubljani, dne 4. maja 1928. j / Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a : 
Razglasi osrednje vlade. — Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. — Razglasi velikega župana mariborske oblasti. -

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 
Razglasi vojaških oblastev. 

Razglasi osrednje vlade. 
Cenovnik, 

po katerem s e mora vr&iti zavarovanje valute ] 
ob izvozu blaga po členu 16. pravilnika o pro» 
m e t a z devizami in valutami z dne 2 3 . septem

bra 1921.* 
Vejja od dne 1. do dne 15. maja 1928. 

9 

10 
11 
12 
13 
14 

16 
17 
18 
19 
20 

24 

25 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov Količina Cena 

v dinarjih I 

Pšenica, .natovorjena na posta
jah v Srbiji in Bosni in na 
ostalih postajah 

Rž 
Ječmen 
Oves 
Koruza nova 
Koruza posušena in stara' . . 
Bela moka za luksusno pecivo, 

zdrob 
Bela moka za luksusno pecivo 

StO 
Bela moka za luksusno pecivo 

St. 2 
Krušna moka š t 4 in 5 . . . 
Črna moka št. 6 
Črna moka št. 7 
Obloda 
Otrobi 
Koruzna móka 
Fižol 
Konji za klanje 
Konji težki za vprego (slovenski) 
Konji lahki za vprego . . . . 
Konji lahki do dveh let starosti 
Konji hribovski mali (Južne 
.Srbije) 
Žrebeta do enega leta starosti 
Osli 
Mezgi 
Krave : 

velike 
male, gorske 

Voli, biki: 
par do 700 kg 

» od 700 » do 900 kg . 
» » 900 » navzgor . . 

Teleta: 
do 30 kg 
od 30 do 70 kg . . . . . 
od 70 do 200 kg 

Ovni 
Jagnjiči In kozllčl 
Prašiči: 

par do 140 kg 
» od 140 do 220 kg . . 
» > 220 kg navzgor . . 

Koze 
Mast 
Suho svinjsko meso (rebrca) . 
Salame turistovske (poletne) . 
Salame (zimske): 

Iz debelo razsekanega mesa 
iz drobno razsekanega mesa 

Slanina nasoljena 
Slanina sirova 
Slanina povojena 
Onjatl 
Zaklani prašiči razpolovljenl . 
Svinjsko meso sirovo . . . . 
Goveje meso sirovo . . . . 
Ovčje meso sirovo 
Jagnječje meso sirovo . . . 
Domača klobasa (mesena) . . 

100 kg 
100 » 
100 . 
100 » 
100 » 
100 » 

100 » 

100 » 

100 . 
100 » 
100 > 
100 . 
100 » 
100 » 
100 • 
100 » 
100 » 
vsak 

vsako 
vsak 

vsaka 
> 

vsak 
» 
» 

vsako 
» 
> 

' vsak 

vsaka 
100 kg 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

350 
310 
250-
250-
270-
270-

480" 

460-

450 
430 
370 
320 
230 
220 
280 
400 

1.000 
3.600 
2.500 
2.000 

1.600 
1.500 
900 

1.800 

3.000 
1.200 

2.600 
3.200 
4.000 

500 
700 

1.000 
150 
70 

650 
1.350 
1.650 
200 

2.000 
1.800 
1.700 

3.500 
4.500 
1.800 
1.700 
1.800 
3.000 
1.600 
1.400 
1.200 
1.200 
1.500 
1.600 

- I I 

176 
!77 
178 
179 

'so 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 

89 

90 
91 
92 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
z dne 30. aprila 1928., št. 96. 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov 

Krvave, jetrne klobase. . . . 
Bohi slanine: 

stisnjeni 
nestlsnjeni 

Kozje meso nasoljeno . . . . 
Notranjščina glave, debela koža 
Suha čreva (1 lopta = 100 sež-

njev = 1>/, kg) 
Osoljena čreva 
Suhi slepiči, suhi sečni mehurji 

itd., svinjski in goveji . . . 
bušak Iz 

Koža goveja sirova 
Koža kravja sirova 
Koža junčja sirova 

Južne Srbi
je in Bosne' 

20«/. 
ceneje 

Koža telečja sirova 
Koža jagnječja 
Koža kozlovska 
Koža ovčja 
Koža kozja 
Koža zajčja 
Koža dehorja 
Koža jazbečja 
Koža divje mačke 
Koža volčja 
Koža lisičja 
Koža kunja 
Koža sobolja 
Koža vldrna . . ' 
Koža goveja suha 
Koža konjska suha 
Slive suhe * % „ vložene v vre

čah 
Slive suhe "z, . , vložene v vre

čah 
Slive suhe "/,0o (stotinke), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe " % , „ (uzanca), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe ""/i», vložene v vre

čah 
Slive suhe (merkantllne), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe (etulrane), vložene 

v zabojih netto 
Slive suhe brez koščic. . . . 
Suhe hruške 
Suha jabolka 
Konservirano f s sladkorjem . 

sadje X brez sladkorja . 
Pure žive 
Oosi žive 
Race žive 
Kokoši žive 
Pure zaklane 
Oosi zaklane 
Race zaklane . . 
Kokoši zaklane 
Jajca sirova (zaboj s 1440 

jajd) 
Konoplja v povesmih (sirovo 

predivo) 
Predivo 
Tulje (odpadki od prediva). . 
Drva: 

odpadki pod 10 cm v premeru 
razklana polena In okrogla 

polena 
Lesno oglje 
Lesno oglje (odpadki — prah) 
Stavbni les Jelkov in smrekov, 

razžagan (deske, letve, kolci, 
plohi, grede) 

Stavbni les jelkov, obtesan (gre
de), od •/, do " / „ , . . • • • 

Stavbni les jelkov, okrogel (ja-
dreniki, koli za hmelj, lan-
tene =з drogi za brodove): 

Količina 

100 kg 

100 . 
100 . 
100 . 
100 » 

100 » 

100 » 

100 » 

100 » 
100 » 
100 . 
100 » 
100 » 
100 . 
100 » 
100 . 
vsaka 

100 kg 

100 • 

100 . 

.100 . 

100 . 

100 . 

100 • 

100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
1O0 » 
100 » 
vsaka 

100 kg 
100 » 
100 » 
100 » 

zaboj 

100 kg 
100 » 
100 » 

10.000 kg 

10.000 » 
10.000 » 
10.000 . 

m» 

Cena 
v dinarjih 

450 

250 

-I 

600--

100 
800 
700 
200 

1.800 
100 

700 

1.300 
1.300 
1.300 

2.600 
2.800 
4.500 
2.300 
2.500 

18 
150 
50 
60 
100 
250 
1200 
900 
500 

4.500 
2.600 

800 

700 

390 

310 

270 

270 

* 
630 
150 
100 

2.000 
1.000 

40 
50 
20 
15 

1.500 
1.500 
1.500 
1.500 

1.000 

20 
500 
300 

1.300 

1.800 
7.000 
1.000 

_ i 

* Za vsakih 100 kg 100 dinarjev draže nego za slive 
v vrečah. 

-S 

I* 
oz-— 

98 
9У 

100 

101 
102 

103 
104 

105 
106 

107 
108 

109 

110 
111 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

122 

123 
124 
125 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov 

do 25 cm srednjega premera 
preko 25 cm srednjega pre-

Stavbni les borov, razžagan . 
Stavbni les borov, obtesan . . 
Stavbni les bukov, razžagan, 

obtesan in okrogel (hlodi): 

neoparjen 
Stavbni les hrastov, razžagan 
Stavbni les hrastov okrogel 

(hlodi) 
Stavbni hrastov les slovenski. 
Hrastovi pragi: 

1-60 do 2-20 
2-50»do 2-70 

Stavbni les, razžagan, orehov 
In drugih plemenitih dreves 

Stavbni les, razžagan, brestov, 
jesenov In javorov . . . . 

Stavbni les brestov, jesenov in 

Doge (1 vedro = 80 kg) . . 
Telegrafski drogi, od 7 do 9 m 

dolgi 
Cement Iz Srbije 
Cement beočinski 
Cement hrvatski in slovenski 

Bavksit (dalmatinski) . . . . 
KaŠkavalj 
Opij (afion) 
Hmelj iz leta 1927 
Hmelj iz leta 1926 
Suhi svilni mešički iz Južne 

Srbije 
Suhi svilni mešički iz ostalih 

Količina 

m« 

> 
> 

» 
„ 
, 

, 
> 

vsak 
> 

m' 
vsak 

m« 
> 

» 

> 
vedro 

10.000 kg 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 

100 kg 
1 kg 

100 kg 
100 » 

100 » 

100 > 
1 » 
1 » 
1 » 

Cena 
v dinarjih 

200-— 

3 5 0 - -
700-— 
350--

5 5 0 - -
270- — 

1.000- — 

800- — 
2.500 •— 

30-— 
45- — 

1.300 — 
30- — 

1.200--
7 0 0 ' -

900-— 

700-— 
70- — 

40-— 
3.800 •— 
3.800 •— 
3.800 •— 
3.500-— 

200- — 
2.500 • — 

8O0- — 
1.000 • — 
1.000'-

10000* 

7000" 
6-— 

50-— 
5--

P r i p o m b a : Pooblaščene banke se opozarjajo, 
da morajo ob izdajanju potrdil točno vpisovati 
vrsto blaga in količino ter se s t r o g o ravnati po 
cenah, označenih, v tem cenovniku, nadalje, označe
vati državo, v katero se blago izvaža, pri lesenih 
predmetih pa poleg kubičnega metra označiti se težo 
kubičnega metra. 

Ko se izdajajo potrdila na tujo valuto, se iz
vršuje obračunavanje po srednjem borznem kurzu 
onega dne, ko se potrdilo izda. 

Obmejne carinarnice morajo ob pregledu in oca-
rinjanju blaga paziti na to, ali se blago, označeno v 
potrđilu, ujema z blagom, ki se izvaža. Ce so v istem 
železniškem vozu razne vrste blaga ali razne kvali 
tete istega blaga, se mora priložiti tovornemu listu 
tudi točna specifikacija blaga. Ce je v potrdilu kaj 
nepravilnega, naj ga pošljejo -s svojimi pripombami 
vred generalnemu inspektoratu, ne da bi se blago 
zadrževalo od izvoza. 

Potrdila o zavarovanju valute, izdana po poobla
ščenih bankah, veljajo dva meseca dni od dne, ko 
ве je potrdilo izdalo, do dne, ko se blago vtovori. 
Za dokaz o dnevu vtovoritve služi žig odpošiljalne 
(vtovarjalne) postaje na tovornem listu. Ce so v po
trdilih označene cene višje nego v cenovniku dotič-
nega polmesečja, t aka potrdila veljajo; če p a so 
nižje, naj se pošlje potrdilo generalnemu inspekto
ratu v nadaljnje poslovanje, ne da bi se blago za
drževalo od izvoza. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 25. aprila 1928.; I. br. 8900. 
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Razglas o kurzih listin, 
izdanih na zlato ali inozemsko valuto, 

za č a s od dne 1. do v š t e t e g a dne 
3 1 . maja 1 9 2 8 / 

Da bi se pravilno pobirale takse po zakonu o 
taksah in pravilno določala pristojnost za sojenje, 
je določil gospod minister za finance z odločbo 
I. br. 8781 z dne 23. aprila 1928., ker se menjava 
vrednost listin, izdanih na zlato ali inozemsko va
luto, proti dinarju, nastopne kurze, po katerih se 
morajo preračunavati na vrednost dinarja vse listine, 
ki slovejo na zlato ali inozemsko valuto: 

1 napoleondor Din 218-95 
1 turška lira » 247-40 
1 angleški funt » 277-30 
1 dolar » 56-80 
1 kanadski dolar » 56-50 
1 zlata, nemška marka . . . » 13-58 
1 zlati zlot » 6-37 
1 avstrijski šiling . . - . . . » 8 — 
1 belg ••> 7-93 
1 pengö > 9-93 

100 francoskih frankov . . . . > • > 223-65 
100 švicarskih frankov . . . . » 1094-80 
100 italijanskih lir » 299-50 
100 nizozemskih goldinarjev . . » 2 2 9 0 — 
100 romunskih lejev » 35-60 
100 levov » 4 1 — 
100 danskih kron » 1 5 2 3 — 
100 švedskih kron » 1524-50 
100 norveških kron » 1519-50 
100 pezet » 952-50 
100 drahem » 74-70 
100 češkoslovaških kron . . . . » 168-30 
11 kurzi morajo veljati za čas od dne 1. do dne 

31. maja 1928. 
Po teh kurzih se pobirajo tudi luške takse. 

njih skupni prejemki v prvem letu do 4000 Din na | ustreljene so bile 
mesec. 

2.) Prosilci morajo podpisati reverz, da ostanejo 
v tej službi najmanj pet let. 

Prošnje z dokumenti po členu 12. uradniškega 
zakona naj se pošljejo najkesneje do dne 10. m a j a 
1 9 2 8 . higienskemu oddelku ministrstva za narodno 
zdravje. _ . . . . j j ,. 

Iz pisarne higienskega oddelka 
ministrstva za narodno zdravje v Beogradu, 

dne 23. aprila 1928.; H. br. 19.025. 

zabodenih v tepežu je bilo 20 
dete sta umorili 2 

V L j u b l j a n i , dne 25.aprila 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Mayer s. r. 

L. št. 420. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 15. do dne 21. aprila 1928. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 24. aprila 1928.; št, 8781. 

Razglas, da je uvoz kopitarjev iz zaku-
ienih srezov v Avstrijo in njih provoz 

skozi njo prepovedan.""* 
Glede na stanje sramne kuge (dourine) pri konjih 

•v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev je ministr
stvo za poljedelstvo in šume na Dunaju z odlokom 
pod št. 15.190, Vt. V/1928, n a podstavi člena 7. 
veterinarske konvencije, sklenjene med 'kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev in republiko Avstrijo, 
in § 5. zakona o zatiranju živalskih kužnih bolezni 
prepovedalo, uvažati v Avstrijo in provažatii skozi 
njo kopitarje (konje, osle, mezge in mule) iz zakuže-
nih in zaradi te kužne bolezni ogroženih srezov, id 
eo: Dravograd (Prevalje), Slovenjgradec, Gornji 
grad, Celje, Konjice, Šmarje, Maribor, desni in levi 
breg, Prekmurje (Murska Sobota), Dolnja Lendava 
in Ljutomer. 

Že prej izdana prepoved glede kopitarjev iz sre
zov (kotarjev), ki so: Varaždin, Ivanjec, Čakovec, 
Zlatar, Krapina, Novi marof, Ljudbreg, Ptuj in Pre-
log, velja še nadalje. 

Te prepovedi se ne nanašata na uvoz onih kopi
tarjev, ki se uvažajo za, klanje iz nezakuženih občin 
zaprtih okolišev v 'kontumacijsko napravo na Du-
naju-v St. Marxu (Kontumazanlage in Wien-St. Marx) 
in v sanitarno klavnico v Wiener Neustadtu (Sani-
tätsschlacbthaus in Wiener Neustadt). 

Iz pisarne veterinarskega oddelka 
ministrstva za poljedelstvo in vode v Beogradu, 

dne 10. aprila 1928.; Vt. br. 4289. 

Natečaj za zdravnike.**-* 
Na podstavi odobritve gospoda ministra za na

rodno zdravje H. br. 19.025 z dne 23. aprila 1928. se 
razpisuje natečaj za popolnitev šestih zdravniških 
mest za medicinsko statistiko pri higienskih zavodih 
v Nišu, Skoplju, Sarajevu, Trogirju, Novem Sadu in 
Ljubljani ob nastopnih pogojih: 

1.) Kandidatom gre poleg prejemkov po uradni
škem zatonu specialna doklada, tako da znašajo 

Razgjasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

Ad L. br. 419. 

Izkaz za leto 1927. o zdravstveno-stati
stičnih razmerah v ljubi fanski oblasti. 
Število prebivalcev 53/.019 
Število porok 4.247 
Število gojencev 16.083 
Nezakonski rojenih 1.283 
Mrtvorojenih 271 
Število umrlih 9.246 

Umrli so po starosti: 
do 5 let 2.622 
od 5 do 15 let 279 
od 15 do 30 let 795 
od 30 do 50 let 963 
od 50 do 70 let 2.051 
nad 70 let 2.536 

Vzroki smrti: 

prirojena življen&ka slabost 476 
tuberkuloza 1.264 
pljučnica 671 
difterija 71 
dušljivi kašelj 55 
škrlatinka 36 
ošpice . 1 0 
trebušni tifuz 39 
griža 86 
kolera infantum 99 
kolera nostra« 81 
otročnjška vročica 13 
bolezni na ranah 57 
druge infekoijsiko bolezni . . \ 155 
prenosne živalske bolezni 3 
kap ! 435 
srčna napaka 827 
nove tvorbe zločestega značaja (Carcinom, Sar-

komete) 295 
ostali naravni vzroki smrti 4.193 

Slučajne smrtne nezgode. 

Umrlo je 249 oseb, in sicer: 
ponesrečilo se jih je zaradi različnih poškodb 

(po padcu, udarcih, vozilih, zmeSkanih, po-
hojenih, zlomljenih itd.) 120 

utonilo jih je 56 
vlak je povozit 8 
opeklo se jih je 16 
strela je ubila 4 
po nesreči je bilo ustreljenih 5 
zmrznilo je 6 
po nesreči se jih je zadušilo 12 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 30. aprila 1928., št. 96. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 27. aprila 1928., št, 94/XXX. 

* * * «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 26. aprila 1928.. št. 93. 

S r c z 5 "s ž-8 
•0 = 
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E 
3 61 

Skupina tlfuzniu bolezni. 
Krško 
Laško 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 

Skupaj . j 8 

Škrlatinka. 

1 1 

Scarlatina. 

električni tok je ubil 4 
v rudniku so jih je ponesrečilo . . . . . 6 
po nesreči so se zastrupile z alkoholom . . . 3 
umrlo jih je zaradi avtomobilne ali motorne 

nesreče 5 
najdena ročna granata je ubila 1 
izkrvavele so na porodu 3 

Samomor je izvršilo 95 oseb, in sicer: 

obesilo se jih je 37 
zastrupilo se jih je (z oetovo kislino, z lizo-

lom, z žveplom) 16 
utopilo se jih. je 9 
ustrelilo se jih je ' 19 
skočilo jih je pod vlak 9 
usmrtila se je z električnim tokom . . . . 1 
ranila si je srce . 1 
prerezala si j e sapnik . • ' . . . 1 
skočili sta skozi okno 2 

Umorjenih in ubitih je bilo 36 oseb, in sicer: 

umorjena je bila . 1 
ubitih je bilo 9 

Črnomelj . . . 
i Kranj . . . . . 
! Krško 

Laško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
LJubljana, mesto 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

Skupaj 

1 
3 
2 
2 
3 
8 
2 
1 

22 

13 
2 

, 
, 
2 

. 
17 

4 
1 
1 
, 
1 

, 
. 
3 4 

9 
2 
2 
2 
1 
3 

10 
2 
1 

Črnomelj . . . 
Kastav . . . . 
Kranj 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 

Skupaj 

Ošpice. — Morbilli 
1 
3 

13 
3 

2 
27 

5 

20 35 

13 
3 

18 

32 

3 
2 

27 
5 

Davlca. — Dlphterla et Croup. 
Brežice . . . 
Krško . . . . 
Ljubljana, srez 
Novo mesto . 

1 Kastav 

Skupaj . I 5 

Dušljivi kašelj. 

I 3 I 

1 

Pertussis. 

i 1 i 

37 

ien. — Erysipelas. 
Kranj 
Krško . . . . . 
Ljubljana,'srez . 
Ljubljana, mesto 
Radovljica . . . 

Skupaj 

1 
1 

4 
1 
7 

1 

3 
. 
. 
4 

1 

, 

1 

, 
• 

. 10 

1 
Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

Ljubljana, mesto . | : | 1 | . | 

Vnetje hrbteničnega mozga. — PolyomyeUtls acuta 
Litija | 1 | . | . • | . [ 1 

V L j u b l j a n i , d n e 2 5 . apri la 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti 
dr. Mayer s. r. 

««•» 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. št. 15/3. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 8. do dne 14 . aprila 1928. 

S r e z 
3 3-8 

£3 a P i! 
Skupina tlhunlh botuni 

Celje 
Gornji grad . . . 
Ljutomer 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Ptuj 
Slovenjgradec . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

2 

1 
2 

1 

2 
8 

1 
1 
1 

i 
i 

•' ... 
5 

• i 
. 

1 12 
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Sr ez 
(d . n »- CS 

Ë II 
сл o 

Škrlatinka. — Scarlatina. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Dolnja Lendava . . 
Gornji grad . . . 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto •. . 
Prelog 
Prevalje 
Ptuj 
Slovenjgradec . . 
Šmarje pri Jelšah . 

2 
2 

20' 
1 
2 
4 
1 
2 
9 
1 

10 
1 
1 

Skupaj . | 56 1 

1 I 1 
2 

20 
1 
2 
7 
6 
3 
8 
1 

10 
1 

Celje 
Dolnja Lendava. 
Ptuj 
Ptuj, mesto . . 

Oâplce. 
1 
3 

39 
10 I 

Morbilli. 
. I 

2 
8 
5 

1 
26 

6 

1 ! 62 

1 
4 

21 
9 

Skupaj . | 53 | 15 33 35 

Davlca. — Diphterla et Croup. 
Celje I 1 I 1 I 1 
Maribor, desni breg | 3 | . | . 

Skupaj . | 4 | 1 | 1 

1 

Duši ji vi kašelj. — Pertussis. 
Ljutomer 
Prevalje . 
Ptuj . . . 

Skupaj 

Celje 
j Maribor, desni breg 

Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Slovenjgradec . . 

6 

2 

8 

2 
4 
. 
6 

• 

2 
2 

. 

. 

n. — Erysipelas. 
. 
1 
, 

1 
2 

1 
, 
1 
1 
. 
3 

i 

1-

, 
, 
1 
, 

1 

12 

Skupaj 
V M a r i b o r u , dne 24. aprila 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko 8. r 

L. br. 1/28. 

Desetdnevno poročilo o stanju bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlju mariborske oblasti 

od dne 1. do dne 10. aprila 1928. 

Bolnica 
ali 

hiralnica 

N 

Splošna javna bolnica 

Splošna javna bolnica 
v Čakovcu . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Mariboru . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Murski Soboti . 

: Splošna javna bolnica 

j Splošna javna bolnica 
v Slovenjgradcu . 

Bolnica Rdečega križa 
v Konjicah . . . . 

Bolnica Križevniškega 
reda v Ormožu . . 

Bratovska skladnica 
v Velenju . . . . 

1 Bratovska skladnica 
v Črni 

Sanatorij v Vurbergu . 
Hiralnica v Vojniku . 
Hiralnica v Ptuju . . 
Hiralnica v Muretincih 

Skupaj . 

•i.M 

C «o 
tO txo 
co .lu. 
O c 

20Ò 

98 

358 

148 

61 

94 

12 

41 

. 

18 
61 

198 
146 

15 

1455 

to 

2 

86 

41 

137 

27 

16 

44 

9 

22 

, 

5 
2 

1 
. 

390 

Tekoči mesec 

o, 
3 
l/l 

291 

139 

495 

175 

77 

138 

21 

63 

, 

23 
63 

198 
147 

15 
1845 

.C 

o) 
XJ 
кл 

3 o. 
•o 
o 

88 

69 

140 

45 

26 

42 

11 

34 

, 

6 
2 

. 

463 

& 
3 

9 

2 

7 

3 

3 

2 

1 

, 

. 

, 

1 
2 

30 

rc 
a. 

.3 
сл 

97 

71 

147 

48 

29 

44 

12 

34 

6 
2 
1 
2 

493 

J3 

VI 

O 

j 
194 

68 

348 

127 
1 

48 
1 

941 

1 9, 

1 29 

17 
61 

19/ 
145 

15 

1745 

V M a r i b o r u , dne 30Ì aprila 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 

oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Vet. br. 51/19. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 30. aprila 1928. 

O p o m b a : Imena sedežev sreakih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s Številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Čakovec: Čakovec, okolica (Ivanovec 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Čakovec: Čakovec, okolica (Gorenji Pustakovec 
6 dvorcev, Sv. Jelena 1 dvorec). Maribor, levi breg: 
Sv. Peter (Hrenca 1 dvorec). Ptuj : Pušenci (Pušenci 
1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Ptuj : Šardinje (Ključarovci 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dno 30. aprila 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi vojaških obiastev. 
Natečaj za sprejem gojencev v oddelek 
artiljerijske podčastniške šole v Mari

boru.* 
Na podstavi naredbe gospoda ministra za vojsko 

in mornamico G j . br. 3033 z dne 9. februarja 1928. 
se sprejme letos iz civilnega, prebivalstva in iz stal
nega kadra 150 mladeničev za gojence v oddelek 
artiljerijske podčastniške šole v Mariboru. 

Pogoji: 
1.) Kandidat mora biti državljan kraljevine Sr

bov, Hrvatov in Slovencev, kar dokaže.z domov
nico ali z občinskim potrdilom. 

2.) Biti ne sme mlajši cd 17 in ne starejši od 
21 let, kar dokaže s i-.rstnim listom ali s potrdilom 
dveh državljanov, overovljenim po občinskem ob-
lastvu. 

3.) Biti mora dovolj pismen, kar se ugotovi pri 
sprejemnem izpitu, ki ga opravljajo vsi kandidati iz 
čitanja, pisanja in osnovnega računanja. Kandidat s 
šolsko izobrazbo mora priložiti poslednje šolsko iz
pričevalo. 

4.) Biti mora dobrega vedenja in neobsojen, kar 
dokaže z občinskim potrdilom. 

5.) Imeti mora očetovo ali varuhovo dovolilo, 
potrjeno po oblastvu, da sme vstopiti v to šolo. 

6.) Predložiti mora očetovo ali vaTuhovo izjavo, 
potrjeno po občinskem oblastvu, s katero se oče ali 
varuh zavezuje, da povrne državi prizadete stroške, 
če bi kandidat, sin ali varovanec, po pregledu in 
sprejemu v šolo odstopil od prisege. 

7.) Biti ne sme oženjen, kar dokaže s potrdilom 
cerkvenega ali občinskega oblastva. 

Kandidat, ki prihaja iz kadra, je moral še dovršiti 
rekratno šolo (izučbo); komanda ga mora priporo
čati; biti ne sme v sodni preiskavi in starejši ne sme 
biti od 23 let. 

Kandidati morajo predložiti pismeno prošnjo 
osebno ali po pošti komandantu 32. artiljerijskega 
polka v Mariboru; v prošnji morajo izjaviti, da pri
stajajo na vse obveze, predpisane z uredbo o pod
častniških šolah, ki se lahko vpogleda pri vsaki vo
jaški komandi ali napravi, in priložiti morajo doku
ment« pod š t 1.) d o 7.). 

Prošnja mora biti opremljena s kolkom za 5 Din, 
vsak dokument pa s kolkom za 20 Din. 

Kandidati siromašnega stanja so na podstavi ob
činskega potrdila, ki so mora priložiti prošnji, opro
ščeni vseh taks. 

Prijave za sprejem v šolo se morajo predložiti 
do dno 2 0. s e p t e m b r a 1 9 2 8. 

Vsi prijavljeni kandidati, katerih prošnje se ne 
bi vrnile, so uvrščene med kandidate; potemtakem 
jim ni treba čakati posebnega poziva za prihod, am
pak biti morajo dne 1. oktobra 1928. ob osmih pri 
štabu 32. artiljerijskega polka v Mariboru zaradi 
zdravniškega pregleda in sprejema v šolo. 

Komandanti vojaških okrožij na dotičnem ozem
lju izdado brezplačno vozovnico za potovanje vsa
kemu kandidatu, ki ' pokaže potrdilo 32.' artiljerij
skega polka, da je uvrščen med kandidate. 

Brezplačno vozovnico za povratek nesprejetih 
kandidatov da komandant 32. artiljerijskega polka. 

Preden odidejo kandidati na natečaj, naj, urede 
vse osebne in rodbinske stvari, ker ostanejo po spre
jemu takoj v šoli. 

Šolski tečaj traja "dvo leti; čez poldrugo leto na
predujejo gojenci v podnaredniški čin. P o dovršeni 
šoli se poTazdele za podnarednike po artiljerijskih 
polkih, kjer služijo dalje za napredovanje. 

Zakon daje vsakemu dobremu, vrlemu in izobra
ženemu podčastniku pravico, postati častnik in na
predovati v častniških činih do polkovniškega č i n x 

P o zakonu o ustroju vojske in momarnice so do
ločene za podčastnike jako dobre denarne nagrade 
— plače, tako da utegnejo imeti naredniki plače 
10.980 Din na leto in draginjsko doklado poleg sta
novanja, hrane in obleke. 

Oženjeni podčastniki imajo poleg plače redno 
stanarino, draginjsko doklado zase in za rodbino, 
drva in brezplačno zdravljenje zase in za rodbino. 

Prav tako imajp tudi vsi podčastniki pravico do 
pokojnine, ki utegne biti prav tolika, kolikršni so 
njih denarni prejemki v aktivni službi. 

Iz pisarne štaba 32. artiljerijskega polka v Mariboru, 
dne 1. aprila 1928.; št. 2583. 

Razglasi sodišč, in sodnih obiastev. 
Preds. 166/13/28—19. 

Razglas. 
Notar dr. Makso P e t e r 1 i n v Dolnji Lendavi 

je dne 21. aprila 1928. opravil predpisano prisego. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, 
dne 27. aprila 1928. 

U 504/27. 881 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženec Franc P o đ p l a t n i k , тојеп dne 

17. avgusta 1872. v Savcih, mesar v Sejancih, je 
kriv, da je prodal dne 29. avgusta 1927. na sejmu 
pri iSv. Tomažu kravo, ki jo je bil kupil dva dni 
prej od Marije Tuševe za 472 Din 50 p, Lovru Megli 
za 1520 Din; zahteval je torej višjo ceno, nego je 
ona, ki zajamčuje običajni in dovoljeni trgovski čisti 
dobiček, kateri nikoli ne sme biti večji od 25 %. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 8. zakona o 
pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije, in zato se obsoja po istem čle
nu 10. na deset dni zapora in na 600 dinarjev de
narne kazni, ki se izpremeni ob neizterljivosti v na
daljnjo kazen 12 dni zapora. 

Okrajno sodišče v Ormožu, oddelek III., 
dne 8. februarja. 1928. 

U 39/28—6. 1002 

Vimenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Matevž J e r i č," rojen dne 8. septembra 1876., 

oženjen, .gostilničar, je kriv, da ja prodaja] dne 
15. januarja 1928. v Spodnji Ložnici v svoji gostilni 
kuhane na pol suhe svinjske klobase, težke po 
10 dkg, s hrenom po 6 Din, torej zahteval za življen-
sko potrebščino višjo ceno, nego je ona, ki zajam
čuje običajni in dovoljeni trgovski čisti dobiček;. 
• iS tem je zakrivil prestopek po členu 8. zakona o 
pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije in zato se obsoja po členu 8. na
vedenega zakona nai 24 ur zapora in na 100 Din 
denarne kazni, ki se izpremeni ob neizterljivosti v 
nadaljnjo kazen 48 ur zapora, po § 389. k. pr. r. na 
povračilo stroškov kazenskega postopanja in na 
plačilo takse. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek III., 
dne 13. aprila 1928. 

992 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 24. aprila 1928., št. 91. 

S 16/27—71. 
Odprava konkurza. 

Prezadolženka; Josipa K a p p 1. 
Konkujz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 16/27 o imovini te prezadolženke, je po § 157. k. r. 
odpravljen, ker se je sklenila prisilna poravnava. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek Ш., 

dne 20. aprila 1928. 

S 5/27—8. 987 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Alojzij B o ž i č n i k, trgovec v 

Rajhenburgu. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 5/27—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 139. 
k. r. odpravljen, ker se je vsa masa razdelila. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, oddelek I., 
dne 25. aprila 1928. 
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S 13/27—8. 1001 

Potrditev prisilne poravnave. 
Potrjuje se prisilna poravnava, ki jo je sklenil 

dne 12. aprila 1928. konkurzni dolžnik Ivan G u 
č e k, trgovec v Hrastniku, s svojimi upniki za 15 % 
njih terjatev, plačljivih v enem letu od dne, fco se 
poravnava potrdi. 
Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, oddelek L, 

dne 25. aprila 1928. 

S 8/28—3. 993 
Konkurzni oklic 

Razglasitev konkurza o imovini Janka A r t -
m a n a , trgovca v Št. Juriju ob južni železnici, regi
striranega pod firmo: Franc Kartin, nasi. J. Artmana, 
v Št. Juriju ob južni železnici. 

Konkurzni komisar: Franc Tiller, deželnosodni 
svetnik okrožnega sodišča v Celju. 

Upravnik mase: dr. Antpn Božič, odvetnik v 
Celju. 

Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 2 dne 2 1 . m a j a 19 28. ob desetih. Oglasdtveni 
rok do dne 10. j u n i j a 1 9 2 8 . Ugotovitveni na
rok pri podpisanem sodišču dne 2 5. j u n i j a 1 9 2 8. 
ob desetih. 

Okrožno sodišče v Celju, 
dne 27. aprila 1928. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 2. m a j a 1 9 2 8. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 80. 
Ker je bivališče Antona Sorga neznano, se mu 

postavlja za skrbnika dr. Danilo Komavli, odvetnik 
v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek II. a, 
dne 23. aprila 1928. 

C 134/28—S. 978 

Oklic 
Marija Stropnik, natakarica v Ormožu, ki jo za

stopa dr. Adam Ban, odvetnik v Ormožu, je vložila 
zoper Antona M a t j a š i č a , posestnikovega sina v 
Sromljah pri Brežicah, tožbo zaradi 983 Din s pri
padki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
29. m a j a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 12. 
Ker je sedanje bivališče Antona Matjašiča ne

znano, se mu postavlja za skrbnika Andrej Majcen, 
višji sodni oficial v Brežicah. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 16. aprila 1928. 

S 9/28—3. 994 
Konkurzni oklic 

Razglasitev konkurza o imovini Vitomira D o -
l i n š k a , trgovca v Celju, Gosposka ulica št. 4. 

Konkurzni komisar: Franc Tiller, deželnosodni 
svetnik okrožnega sodišča v Celju. 

Upravnik mase: dr. Friderik Zangger, odvetnik 
v Celju. 

Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 2 dne 2 1 . m a j a 1 9 2 8 . ob devetih. Ogilasitveni 
rok do dne 10. j u n i j a 1 9 2 8 . Ugotovitveni na
rok pri podpisanem sodišču dne 2 5. j u n i j a 19 2 8. 
ob devetih. 

Okrožno sodišče v Celju, 
dne 27.- aprila 1928. 

S 10/28—3. I 0 0 0 

Konkurzni oklic 
Razglasitev konkurza o imovini prezadolženke 

Line - Drage V r e č k o v e , trgovke v Celju. 
Konkurzni komisar: Fran Tiller, deželnosodni 

svetnik okrožnega sodišča v Celju. 
Upravnik mase: Fran Burger, notar v Celju. 
Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 

št. 2 dne 2 1 . m a j a 1 9 2 8. ob pol enajstih. Oglasit-
veni rok do dne 5. j u n i j a 1 9 2 8. Ugotovitveni 
narok pri podpisanem sodišču dne 11. j u n i j a 
19 2 8. ob pol enajstih. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek I., 
dne 2: maja 1928. 

C 59/28—1. 

Oklic 
839 

C 36/28—1. 922 
Oklic. 

Josip Lovšin, posestnik v Kotu pri Novi Štifti 
št. 21, po drju. Ludoviku Grobelniku, notarju v 
Ribnici, je vložil zoper Mihaela B e n č i n o, posest
nika na Vincah št. 4, sedaj neznanega bivališča, 
tožbo zaradi 1758 Din 75 p s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
18. m a j a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 7. 
Ker je bivališče Mihaela Benčine neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Ivan Mihelič, posestnik v Kotu 
pri Novi Štifti št. 22. 

Okrajno sodišče v Ribnici, 
dne 19. aprila 1928. 

E 2342/27—12. 864 

Dražbeni oklic 

Ludovik Jutraš, davčni upravitelj pri davčnem 
uradu v Mariboru, je vložil zoper Ferdinanda S1 a -
d o v i č a, neznanega bivališča, tožbo zaradi ugoto
vitve in vknjižbe lastninske pravice peto. 3000 Din. 

Narok жа ustno razpravo se jo določil na dan 
2 5. m a j a 19 28. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Ker je bivališč« Ferdinanda Sladoviča naznano, 

se mu postavlja za skrbnika Janko Mišica, sodni 
kanclist v Črnomlju. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 13. aprila 1928. 

Na predlog Alojzija Z a j t l a , posestnika v Tev-
čah, bo dne 12. m a j a 1 9 2 8 . ob devetih pri tem 
sodišču na podstavi obenem odobrenih pogojev 
dražba polovico nepremičnin: zemljiška knjiga Te
harje, vi. št. 184: travnik in gozd, cenilna vrednost 
985 Din 55 p, vi. št. 532: gozd, cenilna vrednost 
571 Din 87 p — skupaj 1557 Din 42 p; najmanjši 
ponudek 738 Din 28 p. 

Vadij: 156 Din. 
Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 24. marca 1928. 

S 4/28—7. 977 
Odprava konkurza. 

Prezadolženka: Lota T r a u t m an, trgovka v 
Murski Soboti. 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št, 
S 4/28—2 o imovini te prezadolženke, je po § 167. 
k. r. odpravljen, ker so temu pritrdili vsi upniki. 

Okrožno sodišče v Maribora, oddelek IIL, 
dne 26. aprila 1928. 

S 12/27—100. 999 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prezadclženec: Franc R e n i e r , trgovec v Pod

četrtku. 
Za ugotovitev naknadno prajavljenih terjatev, m 

za razpravljanje in sklepanje o prisilni poravnavi, 
ki jo predlaga prezadolženec, se določa narok na 
dan 3 1 . m a j a 19 28. ob devetih pri tem sodišču. 

Prezadolženec in porok morata priti k naroku 
osebno. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek L, 
dne 26. aprila 1928. 

Cg la 294/28—2. 952 
Oklic 

Antonija Jugovac, posestnikova žena na Po-
brežju pri Mariboru, je vložila zoper Josipa S o r g a , 
posestnika v Pobrežju, in d r u g e tožbo zaradi 
11.280 Din 62 p s pripadki. 

C 67/28—1. 928 
Oklic. 

Matija Dobrovnjak, posestnik v Dedoncih št. 17 
(Avstrija), je vložil zoper Jožefa Z w e i f i e r j a, 
neznanega bivališča, tožbo zaradi priznanja zastara-
nosti in dovolitve izbrisa. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 4. m a j a 192 8. 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 1. 
Ker je bivališče Jožefa Zweiflerja neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Mijo Potočnik, sodni oficial v 
Gornji Radgoni. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek II., 
dne 23. aprila 1928. 

C 68/28-1. 
Oklic 

979 

Marija Kolmanič, rojena Pintarič, bivša posest-
nica v Dragotinskem vrhu št. 34, jo vložila zo[>er 
Petra R i c h t e r i t s č h a , neznanega bivališča, tož
bo, da bi se priznalo zastaranje terjatve in dovolil 
njen izbris. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 4. m a j a 1 9 2 8. 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 1. 
Ker je bivališče Petra Richteritsčha neznano, se 

mu postavlja za skrbnika Mijo Potočnik, sodni ofi
cial v Gornji Radgoni. • 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek II., 
dne 24. aprila 1928. 

E 396/27—13. 802 

Dražbeni oklic 
Dne 12. m a j a 1 9 2 8 . ob desetih bo po'pod

pisanem sodišču na licu mesta v Bečajih št. 4 dražba 
nepremičnin: zemljiška knjiga Štrukljeva vas, vi. 
št. 6, 54, 57, 64 in polovice vi. št. 59, zemljiška 
knjiga Kremenca, polovice vi. št, 59, polovice 
vi., št. 68 in vi. št. 1, in zemljiška knjiga Kranjce, 
vi. št. 33 in 111. 

Cenilna vrednost: 41.100 Din; vrednost pritekli«: • 
150 Din; najmanjši ponudek: 27.199 Din 84 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasili pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek II., 
dne 28. marca 1928. 

E 134/28—8. ' 684 

Dražbeni oklic 
Dne 1 6. m a j a 1 9 28. ob pol desetih bo pri pod

pisanem, sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Studa, vi. št. 29. 

Cenilna vrednost: 280.886 Din 80 p; vrednost pri-
teklin: 6575 Din, 1 dinamo s priteklinami in 1 umet
ni kamen 8700 Din; najmanjši ponudek: 197.440 Din. 

Pravice, ki no bi pripuščale dražbe, jo oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbo, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 
dne 28. marca 1928. 

C 31/28. 923 

Oklic 
Hranilnica in posojilnica v Loškem potoku, po 

drju. Ludoviku Grobelniku, notarju v Ribnici, jo 
vložila zoper Kanla B e n č i n o, posestnika v Ret-
jah št. 95, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 
36.995 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
18. m a j a ID 2.8. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 7. 
Ker je bivališče Karla Benčine neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Jože Gregorio, posestnik v 
Retjah št. 50. 

Okrajno sodišče v Ribnici, 
dne 19. aprila 1928. 

E 45/28—6. 889 

Dražbeni oklic 
Dne 10. m a j a 1 9 2 8. ob desetih bo na licu 

mesta v Rovtah št. 158 dražba'nepremičnin: zem
ljiška knjiga Rovte, vi. št. 272 in 273 (hiša št. 138 
v Rovtah in dve zemljiški parceli [travnik in njiva]). 

Cenilna vrednost: 72.114 Din; najmanjši ponu
dek: 48.076 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbo, jeoglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne moglo več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski, tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Logatcu, oddelek II., 
dne 3. aprila 1928. 



43. 297 Letnik X. 
E 141/28—7. 603 

Dražbeni oklic. 
Due 18. m a j a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Spodnje Radvanje, II. del, Temo, 
vi. št. 19. 

Cenilna vrednost: 286.370 Din 50 p; vrednost 
priteklin: 8080 Din; najmanjši ponudek: 196.300 Din 
28 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je ogtositi pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne moglo več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 12. marca 1928. 

E 7772/2.7—7.. 666 

Dražbeni oklic. 
Dne 14. m a j a 19 28. ob enajstih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Orešjo, vi. št. 1 
(visokopritlična, spredaj enonadstropna gosposka 
vila v Lajtersborgu št. 63 s centralno kurjavo in s 
kletjo za sočivje; gospodarsko poslopje, studenec, 
stavbna parcela in šest zemljiških parcel). 

Cenilna vrednost: 489.608 Din; najmanjši' ponu
dek: 244.804 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dno 16. marca 1928. 

E 954/27—113. 890 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 1 . m a j a 1 9 2 8. ob devetih bo na licu 
mesta v Križevcih dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Križevci, vi. š.t. 120, 294, 414, 449, 732, 74£, 
738 in 775 (hiša št, 180, gospodarsko poslopje in 
zemljišča). . •••• 

Cenilna vrednost: 18.946 Din; vrednost priteklin: 
2630 Din; najmanjši ponudek: 12.639 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbo, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 13. aprila 1928. 

E 1382/27—8. 883 
Dražbeni oklic 

Dne 2 4. m a j a 1 9 28. ob pol desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Murska Sobota, vi. št. 1344, 1345, 
764 in 1356, in zemljiška knjiga Nemšovci, vi. št. 122, 
67, 276 in 297. 

Cenilna vrednost: 414.668 Din 37 p; vrednost pri-
teklin: 2050 Din; najmanjši ponudek: 242.218 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščalo dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje, pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 28. marca 1928. 

E 1561/27—4. 885 
Dražbeni oklic 

Dne 24. m a j a 1 9 2 8. ob pol enajstih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št, 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Križevci, vi. št. 96, 162 in 217. 

Cenilna vrednost: 4585 Din 28 p; najmanjši po
nudek: 3.069 Din. 

Pravico, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiiti pri 
sodišču najpozneje.. pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, kr je ravnal 
v dobri veri. . 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je ' glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je, 
nabit na uradni deski tega sodišča, 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek H., 
dne 15. marca 1928. 

nabit na uradni deski tega sodišča. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti, 

dne 2. aprila 1928. 

E 1460/27. 887 
Dražbeni oklic. 

Dne 14. m a j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 24 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Vinja vas, vi. št. 470 (malo kme-
tiško posestvo; zdražitelj prevzame užitek v naravi). 

Cenilna vrednost: 96.10 Din; najmanjši ponudek: 
6407 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 16. aprilai 1928/ 

E 2605/27—9. 673 

Dražbeni oklic 
Dne 15. m a j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Gradišče pri Le-
skovcu, vi. št. 35. 

Oenilna vrednost: 11.661 Din; najmanjši ponu
dek: 7774 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, eicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., . 
dne 16. maroa 1928. 

E 1280/26—64. 806 

Dražbeni oklic 
Dno 18. m a j a 19 2 8. ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Ptuj, vi. št. 76 
in 357, 

Cenilna.-vrednost: 738.490 Din 45 p in 4745 Din; 
vrednost priteklin: 12.300 Din; najmanjši ponudek: 
500.527 Din in 3163 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče <v Ptuju, oddelek IV., 
dne 3. aprila 1928. 

E 1208/27—9. 810 
Dražbeni oklic 

Dne 15. m a j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 26 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Ljubno, vi. št, 274 (hiša št. 9 na 
Posavcu z žago na električni pogon). 

Cenilna' vrednost: 77.061 Din; vrednost priteklin: 
12.750 Din; najmanjši ponudek: 51.374 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dTažbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 12. aprila. 1928. 

E 11/28—5. 799 
Dražbeni oklic. 

Dne 19. m a j a 19 28. ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 1-dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Zabljek, vi. št, 150 (hiša s hlevom 
in kolnico, zemljišče in pritekline). 

Cenilna vrednost: 20.435 Din; vrednost priteklin; 
6600 Din; najmanjši ponudek: 13.623 Din 40 p. 
• Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 

sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom' dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

747 Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e : 

229. Sedež: Bloška Polica. 
Besedilo firme: Modic Ludvik. 
Obratni predmet: trgovina z lesom in z živo in 

zaklano živino. 
Imetnik: Ludovik Modic na Bloški Polici št. 18/3 

(pošta Lož). 
L j u b l j a n a , dne 5. marca 1928. 

230. Sedež: Domžale. 
Besedilo firme: Lekarna k «Mariji Pomočnici» 

Mr. ph. Drago Milic, 
Obratni- predmet: lekarna. 
Imetnik: mag. pharm. Drago Milic, lekarnar v 

Domžalah. 
L j u b l j a n a , dne 5. marca 1928. 

231. Sedež: Gaibrje pri Celju. 
Besedilo firme: Albert Jarh. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Albert Jarh, trgovec v Gabrju št. 20. 
C e l j e , dne 15. februarja 1928. 

232. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Anton SHligoj. 
Obratni predmet: trgovina z galanterijskim bla

gom, papirjem in pisarniškimi potrebščinami. 
Imetnik: Anton Sfildgoj, trgovec v Ljubljani, 

Sv. Petra cesta št, 2. 
L j u b l j a n a , dne 20. februarja 1928. 

233. Sedež: Seničica pri Medvodah. 
Besedilo firme: Josip šušteršlč. 
Obratni predmet: trgovina z vinom. 
Imetnik: Josip Šušteršič, posestnik in gostilničar 

v Seničici št, 1 pri Medvodah. 
L j u b l j a n a , dne 13. marca 1928. 

.234. Sedež: Skakovci. 
Besedilo firme: Karol sinko. 
Obratni predmet: trgovina s perutnino, jajci in 

sadjem. 
Imetnik: Karel Sinko, trgovec v Skakovcih š t 12 

(srez Murska Sobota). 
M a r i b o r , dne 15.marca 1928, 

235. Sedež: Slovenjgradec. 
Besedilo firme: Franc Marčič. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Franc Marčič, trgovec in posestnik v 

Slovenjgradcu št. 131. 
C e l j e , dne 15. februarja 1928. 

236. Sedež: Slovenska Bistrica. 
Besedilo firme: Anton Marčič. 
Obratni predmet: usnjarstvo in trgovina z usnjem 

in čevljarskimi potrebščinami. 
Imetnik: Anton Marčič, trgovec v Slovenski Bi

strici. 
M a r i b o r , dne 23. februarja 1928. 

237. Sedež: Stanežiče. 
Besedilo firme: Ivan Zaletel. 
Obratni predmet: domača žganjarna, izdelovanje 

in prodajanje likerjev, ruma in drugih vrat doma
čega žganja na debelo in na drobno. 

Imetnik: Ivan Zaletel v Stanežičah št. 39 (pošta 
St. Vid nad Ljubljano). 

L j u b l j a n a , dne 5. marca 1928. 

238. Sedež: Vižmarje. 
Besedilo firme: Franc Zaletel. 
Obratni predmet: kuhanje in prodajanje žganja. 
Imetnik: Franc Zaletel v Vižmarjih š t 90. 
L j u b l j a n a , dne 5. marca 1928. 

IL V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

239. Sedež:.Celje. 
BesedUo firme: L. Putan, trgovina z drobnino in 

modnim blagom, Kurz- und Modewarengeschäft: 
izbrisal se je Prokurist Ivo Putan. 
C e l j e , dne 21. marca 1928. 

Ш-
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240. Sedež: Mojstrana. 
Besedilo firme: Ciril Gašperin: 

t Sedež firme odslej: Begunje pri Lescah. 
L j u b l j a n a , dne 20. februarja 1928. 

241. Sedež: Veldes-Retschitz. 
Besedilo firme: Pietro Pittasi. 
Obratni predmet: Holzhandel und Sägepachtung: 
Po smrti imetnika firme Pietra Piussija so skle

nili njegovi dediči javno trgovsko družbo, ki je začela 
poslovati z dnem 18. septembra 1923. kot dnem, koje 
imetnik umrl, in katere javni družbeniki so zapust
nikovi dediči, in sicer ing. Romano Piussi, Ottone 
Piussi, Alberto Piussi, Carlo Piussi in Ana vdova 
Piussi, rojena Herman, vsi bivajoči v Vidmu (Udine, 
Italija). 

Sedež odslej: Bled-Rečica. 
Besedilo firme tudi odslej: Pietro Piussi. 
Obratni predmet odslej: trgovina z lesom in na

jem žage. 
. Firmo zastopata in zanjo podpisujeta samo druž

benika ing. Romano Piussi in Ottone Piussi, in sicer 
vsak samostojno tako. da zapisujeta svojeročno 
njeno besedilo. 

L j u b l j a n a , dne 21. februarja 1928. 

242. Sedež: Zgornje Gorje. 
Besedilo firme: Vinko Jan mlaju: 
Sedež firme odslej: Bled. 
L j u b l j a n a , dne 20. februarja 1928. 

8 1 1 Vpisi v zadružni register. 
I. V p i e a i i s t a se n a s t o p n i z a d r u g i : 

243. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Poljedelska zakupna zadruga, re

gistrirana zadruga z omejeno zavezo v Ljubljani. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše

vati in varovati gospodarstvo članov; zato prevze
ma: 

a) gospodarjenje in upravljanje vzornih kmetij
skih posestev zaradi pridelovanja porjskih pridelkov; 

b) pospeševanje poljedelstva s smotrenim. vzga
janjem žitnih in drugih semen, važnih za poljedel
stvo; 

c) vzorno živinorejstvo in svinjegojstvo; 
d) nakupovanje in prodajanje poljedelskih pri

delkov in živine. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 6. marca 1928. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim de

ležem in pa z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z nabitki v zadružni pi

sarni, z okrožnicami ali pa z objavami v zadružnem 
glasilu. 

Načelništvo sestoji iz predsednika in dveh od-
•bornikov; člani načelništva so: Anton Kristan, pred
sednik Zveze gospodarskih zadrug za Jugoslavijo v 
Ljubljani (predsednik); Anton Šnurkar, ekonom v 
Rumi, Kralja Petra ulica št. 17; Alfonz Hribar, pred
sednik Poljeprivredne šećerane v Slavonskoj Požegi. 

Načelništvo zastopa zadrugo na zunaj. Njene 
listine so veljavno izdane in za zadrugo obvezne 
samo, če sta jih podpisala predsednik in en član 
načelništva; če pa je predsednik odstopil ali če je 
zadržan, jih podpisujeta ostala dva člana načelništva. 
Upravičenci se podpisujejo pod napisano, natisnjeno 
ali s pečatnikom odtisnjeno besedilo firme. 

L j u b l j a n a , dne 28. marèa 1928. 

244. Sedež: Makole. 
Besedilo firme: Gospodarska in prometna zadruga 

v Makolah, registrirana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše

vati gospodarske koristi članov; zato 
1.) jemlje gospodarske pridelke zadružnikov v 

skladišča, jih predeluje in potem vnovčuje; 
2.) si oskrbuje za dosego tega namena potrebne 

stavbe in tehnične naprave ter si pridobiva potrebne 
koncesije; 

3.) če je treba, ustanavlja na pripravnih krajih 
zadružna skladišča in podružnice; 

4.) pospešuje promet po avtomobilnih zvezah s 
posameznimi večjimi kraji in trgi preko Makol; 

5.) si pridobi za upostavitev avtomobilnih zvez 
potrebne oblastvene dovolitve in koncesije; 

6.) ari med člani s poučnimi gospodarskimi 
shodi, predavanji in razstavami potrebno gospodar
sko znanje za boljše vnovčevanje pridelkov. 

Zadružna pogodba z dne 3. marca 1928. 
Opravilni delež znaša 25 Din ter se mora plačati 

takoj ob pristopu ali pa v roku, ki ga določi načel
ništvo. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele
žem in pa z njega trikratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z nabitkom na zadružni 
deski v Makolah ali pa s pismeno okrožnico na vse 
člane. 

Načelništvo sestoji iz šestih zadružnikov; člani 
načelništva so: Ivan Rogina, posestnik in opekarnar 
v 'Makolah; Franc Musič, posestnik v Makolah; 
Franc Šegula, župnik v Makolah; Lovro Novak, po
sestnik in gostilničar v Stopnem (pošta Makole); 
Josip Sostar, poslovodja v Makolah; Anton Poharc, 
posestnik v Pečkah (pošta Makole). 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Firma se podpisuje tako, da pristavljata skupno 

po dva člana načelništva njenemu po komerkoli na
pisanemu ali natisnjenemu besedilu svojeročno svoja 
podpisa. 

M a r i b o r , dne 29. marca 1928. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

245. Hranilnica in posojilnica v Blagovici, registro-
vana zadruga z neomejeno zavedo: 

Iz načelništva je izstopil Jože Hartman; v na
čelništvo pa je vstopil Jakob Štrekelj, župnik v 
Blagovici. 

L j u b l j a n a , dne 27. marca 1928. 

246. Splošna, gradbena, gospodarska produktivna 
zadruga «Naprej», registrovana zadruga z ome
jeno zavezo v Celju: 

Iz načelništva je izstopil Franc Wiesbacher; v 
načelništvo pa je vstopil Anton Pilko, železničar v p. 
v Celju, Kralja Petra cesta št. 28. 

Vpisala se je tudi izpremomba zadružnih pravil 
v §§ 6., 8., 10., 16. in 20., sklenjena na občnem zboru 
z dne 26. februarja 1928. 

C e l j e , dne 28. marca 1928. 

247. Hranilnica in posojilnica pri Devici Mariji na 
Jezeru v Prevaljah, registrovana zadruga z 

.neomejeno zavezo: 
Zadružna pravila so se spremenila v §§ 28. 

in 38. 
M a r i b o r , dne 29. marca 1928. 

248. Kmetijska strojna in električna zadruga na 
Godešiču pri Škofji Loki, registrovana zadruga 
z omejeno zavezo: 

Iz načelništva sta izstopila Peter Jenko in Jože 
Svoljšak na Gođešiču; v načelništvo pa sta vstopila 
Jože Svoljšak, posestnik v Lipici št. 3, in Anton 
Kavčič, posestnik na Godešiču št. 30. 

L j u b l j a n a , dne 28. marca 1928. 

249. Okrajna posojilnica v Litiji, registrovana za-
' druga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Mihael Damjan; v na
čelništvo pa je vstopil Martin Volk, posestnik in 
čevljarski mojster v Litiji. 

L j u b l j a n a , dne 27. marca 1928. 

250. Hranilno in podporno društvo zadružnih na-
stavljencev, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo v Ljubljani: 

Iz načelništva sta izstopila Anton Kos in Ivan 
Šmid; na novo pa sta vstopila v načelništvo Vinko 
Zabukovec, uslužbenec Zadružne zveze v Ljubljani, 
in Vida Masič, uradnica Zadružne zveze v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 28. marca 1928. 

251. Železničarski hranilni in posojilni zavod v 
Ljubljani, registrovana zadruga z omejeno za
vezo; 

Iz načelništva je izstopil Blaž Korošec; v načel
ništvo pa je vstopil Franc Cvetko, železniški urad
nik v Ljubljani VIL, Kavškova cesta št. 26. 

L j u b l j a n a , dne 28. marca 1928. 

252. Kmetijska zadruga v Makolah, vknjižena za
druga z .omejeno zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Jakob 
Kosar, Franc Praper, Alojzij Juršič in Josip Šošter; 
vpisali /pa so se novoizvoljeni člani (načelništva 
Ivan Bogina, župan v Makolah, Anton Poharc, župan 
v Pečkah, Franc Babžek, posestnik pri Sv. Aui, in 
Vinko Hajšek, posestnik v Stranskih Makolah. 

M a r i b o r , dne 29. татса 1928. 

253. Spodnještajerska Ljudska posojilnica v Mari
boru, registrovana zadruga z neomejeno za
vezo: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva Josip 
Hohnjec in Ivan Vesenjak; vpisala pa sta se novo
izvoljena člana načelništva dr. Alojzij Juvan, od

vetnik v Mariboru, in Franc Rrastelj, oblastni po
slanec v Mariboru. 

M a r i b o r , dne 29. marca 1928. 

254. Kreditna zadruga za trgovino in obrt v Murski 
Soboti, registrovana zadruga z omejeno za
vezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 26. februarja 
1928. so se izpremenila zadružna pravila v §§ 5., 15., 
34., 41., 42., 44. in 49. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima predsednik ali 
eden izmed podpredsednikov z enim članom načel
ništva. 

Firma se podpisuje tako, da postavljata načelnik 
ali eden izmed podpredsednikov in en član načel
ništva pod njeno natisnjeno, s štampiljko odtisnjeno 
ali po komerkoli napisano besedilo .svoja podpisa. 

M a r i b o r , dne 29. marca 1928. 

255. Hranilnica in posojilnica v Ribnici, r. z. z n. z.-. 
Izbrisal se je dosedanji član načelništva Ivan 

Levstek; vpisal pa se je novi član načelništva Anton 
Lesar, posestnik na Jurjevici št. 7. 

N o v o m e s t o , dne 27. marca 1928. 

256. Mlekarska zadruga v Semiču, reg. zadr. z om. 
zav.: 

Izbrisal se je dosedanji člaa načelništva Martin 
Šušteršič; vpisal pa se je novi član načelništva Mar
tin Dajčman, posestnik v Kalu št. 4. 

N o v o m e s t o , dne 27. marca 1928. 

257. Električna strojna zadruga v smarci, Tegistro-
vana zadniga z omejeno zavezo: 

V načelništvo sta vstopila Jane» Tomelj, posest
nik v Smarci št. 14, in Ivan Zobavnik, posestnik v 
Smarci št. 26. 

L j u b l j a n a , dne 28. marca 1928. 

258. Hranilnica in posojilnica v Šmartnem pri Litiji, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Pavel Brie; v načel
ništvo pa je vstopil Anton Bučar, posestnik v Volčji 
jami št. 21. 

L j u b l j a n a , dne 27. marca 1928. 

259. Hranilnica in posojilnica v Šmartnem pod 
Šmarno goro, registrovana zadruga z neome
jeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Franc Kosmač; v načel
ništvo pa je bil na novo izvoljen Josip Pečar, po
sestnik v Zgornjih Gameljnih št. 4. 

L j u b l j a n a , dne 27. marca 1928. 

Ш. I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a z a d r u g a : 

260. «Samopomoč», gospodarska zadruga javnih 
nameščencev in upokojencev v okolišu poli
tične ekspoziture cerkniške, r. z. z o. z. v likvi
daciji v Cerknici: 

Ker je likvidacija končana. 
L j u b l j a n a , dne 27. marca 1928. 

Razglasi raznih uradov in obiastev. 

Natečaj za kemike ali tehnologe pri ke
mijskih laboratorijih državnih železnic.* 

Za kemijske laboratorije pri direkcijah državnih 
železnic v Zagrebu, Subotici in Ljubljani je treba 
treh kemikov ali tehnologov z dovršeno fakulteto —• 
pripravnikov. Oni, ki bi hoteli prevzeti to državno 
službo in ki imajo potrebno kvalifikacijo, naj vlože 
prijave (prošnje), opremljene s krstnim listom (po
ročnim listom, krstaimi listi otrok, če so oženjeni in 
imajo otroke), dokumenti o šolski izobrazbi, nrav
stvenim izpričevalom, izpričevalom prometnega 
zdravnika o zdravstvenem stanju, dokumenti o ure
ditvi vojaške obveznosti kakor tudi s pregledom o 
dosedanjem delovanju od dne dovršenih študij, pri 
strojnem oddelku generalne direkcije državnih že
leznic v Beogradu, Vlajkovićeva ulica. br. 2, do všte
tega dne 15. m a j a 1 9 2 8. 

Iz pisarne strojnega oddelka 
generalne direkcije državnih železni© v Beogradu, 

dne 3. aprila 1928.; G. D. br. 12.126/28. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 28. aprila 1928., št. 95. 
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Št. 15.651/1928. 931 3—1 
Razglas o licitaciji. 

Po odredbah členov 86. do 98. zakona o držav
nem računovodstvu in na podstavi odobritve gene
ralne direkcije državnih železnic G. D. br. 18.106 z 
dne 19. татса 1928. se bo vršila v soboto dne 
3 1. m a j a 1 9 2 8. ob enajstih pri podpisani direkciji 
javna pismena ofertna licitacija za dobavo vozovne 
tehtnice za normalni tir na, postaji Podravski Sla
tini. Proračunska vsota znaša 90.000 Din. 

Bok za dobavo je do dne 31. julija 1928. Mon
tirati in popleskati bo dala tehtnico podpisana direk
cija v svojem področju. 

Ponudbe se morajo napisati na obrazcih, ki jih 
je direkcija državnih železnic nalašč izdelala za to. 

Obči in posebni pogoji ,za izvršitev, teh del so 
interesentom na vpogled vsak delavnik med urad
nimi urami pri gradbenem oddelku v II. nadstropju 
v sobi št. 69; dobivajo pa se tudi za, 30 Din. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 100 Din, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko na zavitku: «Ponudba za dobavo vozovne tehtnice 
na postaji Podravski Slatini na dan 31. maja 1928. 
ponudnika N. N. (imo in priimek)». 

Ponudbe, ki jih podado neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci, se morajo vročiti na dan licita
cije med 10. in 11. uro predsedniku komisije. Ce se 
pošlje ponudba po pošti, mora biti odpremljena tako, 
da prispe k licitacijski komisiji najkesneje v zgoraj 
določenem času. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po izvršeni licitaciji. 

Licitacija so bo vršila ob 11. uri v sobi št. 69; 
vsak ponudnik mora položiti najkesneje do 10. ure 
na dan licitacije pri blagajni podpisane direkcije 
kavcijo, ki znaša za naše državljane 5 %, za tuje 
državljane pa 10% ponujene vsote, in sicer po od
redbah člena 88. zakona o državnem načunovodstvu. 

O položeni kavciji izda blagajna revera, ki se 
mora pokazati predsedniku komisije za licitacijo. 

Licitanti se opozarjajo, da morajo podpisati iz
javo, da poznajo pogoje, po katerih naj se izvTŠe 
predmetna dela, in da pristajajo, dražiti po njih. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 
dne 19. aprila-1928. 

St. 8389. 92Г7 2—2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 385 raznih pil. 
Natančnejši dobavni pogoji se dobivajo pri pod

pisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 

10. m a j a 1 9 2 8 . do enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 24. aprila 1928. 

Št. 3444/11. 
Razpis dobave. 

948 2—2 

Razpisuje se dobava 2500 kg vulkanskega olja. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 

10. m a j a 1 9 2 8 . do enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 26. aprila 1928. 

Št. 3391. 936 2—2 
Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava 9000 zarezanih opek in 250 
robnikov. 

Natančnejši dobavni pogoji se dobivajo pri .pod
pisani direkciji. 

Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 9. m a j a 
19 2 8. do enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 24. aprila 1928. 

St. 3414/П. 943 2—2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 150 m8 jamskega lesa. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 

10. m a j a 1 9 2 8 . do enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 26. aprila 1928. 

Št. 3416/П. - 942 2—2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 24 kosov hrastovega okro

glega lesa. 
Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 

10. m a j a 1 9 2 8 . do enajstih. 
Direkcija državnega rudnika v Velenju, " 

., dne 26. aprila 1928. 

Št. 3520/11. 981 2 - 1 
Razpis dobave. 

Razpisuje se dobava 100 q portlandskega ce
menta. 

Ponudbe naj so vlože najkesneje do dne 
10. m a j a 1 9 2 8 . do enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 28. aprila 1928. 

Št. 2108. 986 
Razpis dobave. 

Razpisuje s© dobava, raznega električnega mate
riala. 

Ponudbe naj se vlože do dne 15. m a j a 1 9 2 8 . 
Več pri podpisani direkciji. 
Direkcija državnega rudnika v Zabukovci 

(pošta Griže), 
dne 30. aprila 1928. 

Št, R. U. 381/21—155 in R.U. 112—06—23. 

Razglas o razgrnitvi načrtov o nadrobni raz-
delbi skupnega sveta posestnikov v Podložn in 

skupnega sveta upravičencev v Otoku. 
Načrta o nadrobni razdelbi: a) parcel, ležečih 

v katastralni občini Ložu in vpisanih pod vi. št. 147 
in 829, b) parcel, ležečih v katastralni občini Otoku I 
(sodni okraj loški) in vpisanih pod vi. št. 78, bosta 
na podstavi § 96. zakona z dne 26. oktobra .1887., 
kranjski dež. zak. št. 2 iz leta 1888., od dne 7. maja 
1928. do vštetega dne 20. maja 1928. razgrnjena na 
vpogled vsem udeležencem, in sicer načrt pod a) v 
občinskem uradu v Ložu, načrt pod b) pa v občin
skem uradu v Starem trgu. 

Obmejitev načrtov s kolci na mestu samem se je 
že izvršila. 

Načrta se bosta pojasnjevala dne 9. maja 1928. v 
občinskem uradu v Starem trgu, in sicer načrt pod a) 
v času od osmih do devetih, načrt pod b) pa v času 
od enajstih do dvanajstih. 

To se daje splošno na znanje z pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper ta načrt v 30 dneh od 
prvega dne razgrnitve dalje, t. j . od dne 7. jnaja 
1928. do dne 5. junija 1928., pri podpisanem komi
sarju vložiti pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 26. aprila 4928. 
Komisar za agrarne operacije: 

dr. Spiller-Muys s. r. 

Po dovršeni šoli se namestijo učenke v državni 
službi za sestre pomočnice. 

Prošnjam se morajo priložiti ti-le dokumenti: 
1.) D o m o v n i c a v dokaz, da so prosilke dr

žavljanke kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
2.) K r s t n i 1 i s t v dokaz, da so dovršile 18. leto, 

da pa niso prestopile 28. leta starosti. Izjema se do
voljuje pri učiteljicah z večletno prakso, a tudi te ne 
smejo biti starejše od 32 let. 

3.) Š o l s k o i z p r i č e v a l o v dokaz, da so 
uspešno dovršile vsaj štiri razrede višje dekliške ali 
srednje šole. Prednost imajo prosilke z gimnazijsko 
maturo ali z učiteljiščem. 

4.) N r a v s t v e n o i z p r i č e v a l o . 
5.) Z d r a v n i š k o ji z p r i č e v a l o . Kandida-

tinje se opozarjajo, da jih pred dokončno rešitvijo 
prošenj pregleda zdravniška komisija in da se ob-
drže samo one, ki so telesno in duševno popolnoma 
zdrave. 

6.) P o t r d i l o o b č i n e , kje so bivale in s čim 
so se bavile, odkar so odšle iz šole. 

7.) Dokaz, da so popolnoma- vešče srbskemu, 
hrvatskemu ali slovenskemu jeziku. 

Prosilke morajo priložiti prošnji krajtek popis 
dosedanjega življenja. 

Svojeročno spisane prošnje, opremljene s potreb
nimi dokumenti in pravilno kolkovane, тотајо vlo
žiti prosilke pri ravnateljstvu državne šole za sestre 
pomočnice v Zagrebu, Mlinarska cesta br. 12. 

Natečaj traja do dne 1. j u l i j a 1 9 2 8. 
Državna šola za sestre pomočnice v Zagrebu, 

dne 25. aprila 1928. 
Ravnateljica šole: dr. A. Šimec & r. 

Št. 204/pr. 
Razpis. 

995 

A. br. 248/28. 953 
Natečaj. 

Ravnateljstvo državne šole za sestre pomočnice 
v Zagrebu razpisuje s tem natečaj za novi tečaj v 
šolskem letu 1928./1929. 

Šola ima namen, vzgajati strokovne sestre za 
zdravstveno delovanje v raznih socialno-medicinskih 
institucijah (dispanzer, ambulatorij, poliklinika) in za 
zdravstveno-vzgojno delovanje med prebivalstvom. 

Strokovna izobrazba je teoretična in praktična. 
Šola traja dve leti; prvi štirje meseci so pripravljalni 
tečaj, ki je obenem preizkusna doba za učenke. 
Sprejmejo se samo deklice, ki dajo s teoretičnimi in 
praktičnimi uspehi, a tudi z moralnimi kvalitetami 
zadostno garancijo za dobre sestre. 

Sprejete učenke stanujejo v internatu, ki je spo
jen s šolo. Izjemoma sme hoditi učenka v šolo kot 
eksternistinja. 

Interne učenke plačujejo na mesec za popolno 
oskrbo in za pouk: 

a) 700 Din; 
b) 350 Din, Učenka, ki s© sprejme za polovično 

oskrbnino, se mora zavezati z reverzom, da bo 'slu
žila po dovršenih naukih državi toliko število let, 
kolikor let je uživala polstipendijsko mesto. 

c) Brezplačna mesta se podele najsiromašnejšim 
in obenem najmarljivejšim učenkam po pripravljal
nem tečaju. Štipendistka mora služiti državi dvakrat 
toliko let, kolikor let je uživala brezplačno mesto 
v šoli 

V zdravniški službi mestnega magistrata ljub
ljanskega je popolniti 

sliuižlbd m e e t n i e g a zs d r a v n i k a 
v X., odnosno v IX. činovnem razredu mestnih 
uradnikov. 

Za namestitev- v mestni zdravniški službi se za
hteva poleg splošnih pogojev, t. j . državljanstva 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, neomade-
ževanega življenja in starosti pod 40 let, še dokazilo 
o doktoratu vsega zdravilstva in dokazilo o fizikatni 
usposobljenosti. 

Prosilci s fizikatnim izpitom imajo prednost; če 
pa bi se zaradi nedostajanja prosilcev s fizikatnim 
izpitom sprejel prosilec brez tega izpita, mora opra
viti fizikatni izpit v dveh letih po vstopu v službo. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože do dne 
20. m a j a 1 9 2 8 . 

pri predsedstvenem tajništvu mestnega magistrata v 
Ljubljani. 

Mestni magistrat ljubljanski, 
dne 25. aprila 1928. 

Župan: dr. Dinko Pue s. r. 

Št. 6096. 
Razglas. 

990 3—1 

Leta 1926. in 1927. je razdrla povodenj na več 
krajih bregove Kamniške Bistrice na desni in levi 
strani od Kamnika do Stranj ter uničila ali vsaj 
zzdatno poškodovala varstvene jezove 'kamniške 
smodniščnice v vodi tako, da je bil ali da je še 
ogrožen promet na deželni cesti od Kamnika do 
Stranj, odnosno zasebna lastnina. 

Zaradi tega je izdelal državni hidrotehnični od
delek načrte o zagradbi (uravnavi) Kamniške Bi
strice v tem delu, ki mi jih je poslal veliki župan 
ljubljanske oblasti z odlokom z dne 22. marca 1928., 
H. br. 88/1, da izvedem vodopravno obravnavo. 

S tem razpisujem oglled naprave na licu mesta 
po § 9. stavbnega reda za bivšo deželo Kranjsko in 
po §§ 24. in 60. vodopravnega zakona za! bivšo 
Kranjsko z dne 15. maja 1872., dež. zak. št. 16, na 
dan 24. m a j a 1 9 2 8 . s s e s t a n k o m p r e d 
s r e s k i m p o g J l a v a j r ß d i v o m p o d o h o d u 
d o p o l d a n s k e g a v l a k a . Nato se prične takoj 
obhod na desnem bregu in se konča na levem 
bregu. Eventualno se bo nadaljevala obravnava še 
drugi dan. 

Na to obravnavo se vabijo vsi interesenti s pri-
stavkom, da morejo podati morebitne ugovore naj
kesneje na dan obravnave na licu mesta; sicer bi se 
poznejši ugovori ne mogli vpoštevati in bi ee sma
tralo, da dotični interesenti pritrjujejo napravi, od
nosno potrebni odstopitvi ali obremenitvi svojega 
sveta in razdelitvi stroškov, ki so proračunjeni brez 
poprave smodniščničnih pragov na najmanj 180.000, 
Dih. . : 
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Načrti namerjane naprave so med uradnimi ura
mi pri sreskem poglavarju v Kamniku (soba št. 1) 
vsakomur na vpogled. V glavnem so projektirane 
potrebne obrambne jezbice in po ena vodilna zavaro
valna zgradba na desnem in levem bregu; nadalje se 
bo obravnavalo o eventualnem zavarovanju Bistrice 
od Kamnika (Mekinjska brv) do smodniščničnih je
zov, naposled o eventualnem prispevanju zasebni
kov k izvršenemu zavarovanju pri stranjskem 
mostu. 

V K a m n i k u , dne 23. aprila 1928. 
Sreski poglavar: dr. Ogrin s. r. 

Št. 6678. 980 
Razglas. 

Pri podpisanem sreskem poglavarju se bodo od
dajali v sobi št. 6 na javni dražbi v zakup za dobo 
nadaljnjih 4 let in 9 mesecev, t. j . za čas od dne 
1. julija 1928. do dne 31. marca 1933., občinski lovi 
naslednjih občin: 

Občina 

Ihan 
Krtina 
Krašnja 
Rafolče 
Zalog 
Križ 

Spodnje 
Koseze 

Češnjice 
Drtija 
Peče 

Prevoje 

Dne Ura 

15. maja 
15. maja 
15. maja 
16. maja 
16. maja 
16. maja 

22. maja 
22. maja 
22. maja 
23. maja 
23. maja 

74nal0. 
'V«nall. 
74nal2. 
V4nal0. 

. »/«nall. 
V« na 12. 

i V. na 10. 
i 7« na 11. 
'74nal2. 
74nal0. 
74nall. 

Občina Dne 

Depala vas 
Kaplja vas 

Klanec 
Lahovče 
Mlaka 
Vodice 
Nevljer 

Podgorje 
Kamnik 
Šmartno 
Smarca 

23. maja 
24. maja 
24. maja 
24. maja 
30. maja 
30. maja 
30. maja 
1.junija 
1.junija 
1. junija 
2. junija 

Ura 

74nal2. 
7. na 10. 
V4nall. 
74nal2. 
74nal0. 
74nall. 
V4nal2. 
7« na 10. 
74nall. 
/4nal2. 

na 10. V. 

Dražbeni pogoji so med uradnimi urami na vpo
gled v navedeni sobi. 

V K a m n i k u , dne 25. aprila 1928. 
Sreski poglavar: dr. Ogrin s. r. 

Št. 6348. 976 2—1 

Dražba lova. 
Ker z dnem 30. junija 1928. poteče zakupna doba 

lova občine Št. Jošta nad Vrhniko, se razpisuje po 
§§ 1. in 2. ministrskega ukaza z dne 15. decembra 
1852., dež. zak. št. 257, odnosno po § 1. zakona z 
dne 27. septembra 1997., dež. zak. št.- 27, j a v n a 
d r a ž b a za lov omenjene občine, ki se bo vršila 
dne 2 4. m a j a 1 9 2 8 . ob devetih pri podpisanem 
sreskem poglavarju v sobi št. 1 za petletno dobo, 
t. j . za čas od dne 1. julija 1928. do dne 31. marca 
1933. 

Dražbeni pogoji so med uradnimi urami na vpo
gled v uradu podpisanega sreskega poglavarja. 

V L j u b l j a n i , dne 19. aprila 1928. 

Sreski poglavar za Ljubljansko okolico: 
dr. Ferjančič s. r. 

Št, 4650/1—1928. 985 

Dražba lova. 
Lovska pravica krajevne občine Svečine se bo 

oddajala do dne 31. marca 1935. v zakup na javni 
dražbi, ki se bo vršila v sredo dne 3 0. m a j a 1 9 2 8. 
ob desetih v uradu podpisanega sreskega poglavarja, 
v sobi št. 8 (pritličje). 

V M a r i b o r u , dne 26. aprila 1928. 
Sreski poglavar v Mariboru, levi breg: 

dr. Ipavic s. r. 

Št. 5508/28. 
Razglas. 

904 

Lov krajevne občine Sv. Katarine se bo oddajal 
v s r e d o d n e 6. j u n i j a 1 9 2 8. ob desetih v 
občinski pisarni v Tržiču na javni dražbi v zakup 
za dobo od dne 1. avgusta 1928. do dne 31. marca 
1934. 

Zakupni in dražbeni pogoji so med navadnimi 
uradnimi urami na vpogled v uradu podpisanega 
sreskega poglavarja. 

V K r a n j u , dne 14. aprila 1928. 
Sreski poglavar: Znidarčič s. r. 

Št. 5509/28. 
Razglas. 

905 

Lov krajevne občine Tržiča se bo oddajal v ob
činski pisarni v Tržiču v s r e d o d n e 6. j u n i j a 
19 2 8. ob devetih na javni dražbi v zakup za dobo 
od dne 1. julija 1928. do dne 31. marca 1934. 

Zakupni in dražbeni pogoji so med navadnimi 
uradnimi urami na vpogled v uradu podpisanega 
sreskega poglavarja. 

V K r a n j u , dne 14. aprila 1928. 
Sreski poglavar: Znidarčič s. i. 

Št. 5510/28. 
Razglas. 

906 

Lov krajevne občine Šenčurja se bo oddajal v 
t o r e k d n e 5. j u n i j a 1 9 2 8. v uradu podpisa
nega sreskega poglavarja na javni dražbi v zakup 
za dobo od dne 1. julija 1928. do dne 31. marca 1934. 

Zakupni jn dražbeni pogoji so med navadnimi 
uradnimi urami na vpogled v uradu podpisanega 
sreskega poglavarja. 

V K r a n j u , dne 14. aprila 1928. 
Sreski poglavar: Znidarčič s. r. 

3 t 5513/28. 
Razglas. 

907 

Lov krajevne občine Kranja ee bo oddajal v 
t o r e k d n e 5. j u n i j a 1 9 2 8 . ob devetih v uradu 
podpisanega sreskega poglavarja na javni dražbi v 
zakup za dobo od dne 1. julija 1928. do dne 81. marca 
1934. 

Zakupni in dražbeni pogoji so med navadnimi 
uradnimi urami na vpogled v uradu podpisanega 
sreskega poglavarja. 

V K r a n j u , dne 14. aprila 1928. 
Sreski poglavar: Znidarčič 8. r. 

in varovanci vrše pravico glasovanja po zakonitih 
zastopnikih. 

Da more delničar vršiti glasovalno pravico, mora 
položiti najmanj šest dni pred občnim zborom svoje 
delnice z nezapadlimi kuponi vred pri družbeni tvor-
nični blagajni v Celju-Gabrju. 

° J J J Upravni svet. 

Razne objave. 

Vabilo na občni zbor, 
ki ga bo imela 

Mehanična vrvarna, terilnica 
lanu in konoplje ter predilnica, 

Anton Šinkovec, 
d. d. na Grosupljem pri Ljubljani, 

dne 1 8. m a j a 1 9 2 8. ob enajstih v posvetovalnici 
Ljubljanske kreditne banke v Ljubljani s tem 

d n e v n i m r e d o m : 
1.) Poročilo o poslovnem letu 1927. 
2.) Predložitev bilance in, računa izgube in do

bička. 
3.) Poročilo nadzorništva. 
4.) Volitev celokupnega upravnega sveta. 
5.) Volitev nadzorništva. 
б!) Sklepanje o izpremembi besedila firme, o 

znižbi delniške glavnice od 2,500.000 Din na 250.000 
Din in o dotični izpremembi družbenih pravil. 

7.) Slučajnosti. 982 
* * * 

Vsak delničar, ki se hoče udeležiti občnega zbora, 
mora položiti osem dni pred občnim zborom svojo 
delnice pri blagajni Ljubljanske kreditne banke; 
nato se mu izda legitimacija za udeležbo na občnem 
zboru. 

V L j u b l j a n i , dne 27. aprila 1928. 
Upravni svet. 

Vabilo na III. redni občni zbor, 
ki ga bo imela firma 

A. W e s t e n , d. d. v Celju, 
dne 2 0. m a j a . 1 9 2 8 . ob pol enajstih v Celju-

Gabrju v družbeni pisarni. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta. 989 
2.) Odobritev računskega zaključka, 
3.) Poročilo računskih preglednikov. 
4.) Razpolaganje z dobičkom. 
5.) Volitev računskih preglednikov za leto 1928. 
6.) Volitev novega, upravnega sveta po členu 20. 

družbenih pravil. 
* * * 

Po § 17. družbenih pravil daje posest 25 delnic 
na občnem zboru pravico do enega glasu. Delničarji 
glasujejo na občnem zboru osebno ali pa po poobla
ščencih, najsi ti niso delničarji. Pooblaščenci se 
morajo izkazati s posebnim poverilom. Pravne osebe 

Vabilo na redni občni zbor, 
M ga bo imela 

Tovarna kemičnih izdelkov 
v Hrastniku, d. d., 

dne 2 0. m a j a 1 9 2 8 . ob enajstih na družbenem 
sedežu v Celju. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta za poslovno leto 

1927. 
2.) Predložitev računskega zaključka. 
3.) Poročilo računskih revizorjev. 
4.) Sklepanje o uporabi čistega dobička v letu 

1927. 
5.) Volitev dveh računskih revizorjev za poslov

no leto 1928. 
6.) Volitev treh članov v upravni svet. 
7.) Samostojni predlogi. 
8.) Slučajnosti. 988 

* * * 
Gospodje delničarji morajo izkazati glasovalno 

pravico s potrdilom, da so položili svoje delnice 
najpozneje tri dni pred občnim zborom pri družbeni 
tvornični blagajni v Hrastniku (člen 24. družbenih, 
pravil. 

V C e l j u , dne 30. aprila 1928. 
Upravni svet. 

975 3-1 Objava. 
Na občnem zboru delničarjev Splošne stavbene 

družbe v Mariboru z dne 4. avgusta 1927. je bilo 
sklenjeno, družbeno delniško glavnico 10,000.000 Din 
z odkolkovanjem emitiranih 100.000 delnic od nomi
nale 100 Din znižati na nominalo 50 Din, skupno 
torej na 5,000.000 Din. Ta sklep je odobrilo mini
strstvo za trgovino in industrijo z odlokom z dne 
20. februarja 1928., br. VI. 5235/27. 

Upniki podpisane družbe se pozivljejo, naj se 
javijo pri družbi v treh mesecih od dne, ko se ta 
objava tretjič priobči. 

V M a r i b o r u , dne 27. aprila 1928. 

Splošna stavbena družba v Mariboru. 

954 Objava. 

«Gospodarsko in politično društvo za V. okraj 
v Mariboru» se je po soglasnem sklepu občnega 
zbora z dne 3. marca 1928. prostovoljno razšlo. 

Za b i v š i o d b o r : 
Ivan Kejžar s. r. Albert Zavodnik s. r. 

983 ava. 
Izgubil sem izpričevalo I. razreda II. državne 

realne gimnazije v Ljubljani za šolsko leto 1919./ 
/1920. 

Proglašam ga za neveljavno. 

Dušan Jereb s. r., osmošolec v Kočevju. 

996 Objava. 

Izgubila sem izpričevalo (katalog št. 43) IV. b 
razreda II. državne realne gimnazije v Ljuoijani za 
šolsko leto 1922./1923. na ime: Lucija Kump iz 
Ljubljane. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Lucija Kump s. r. 

934 Objava. 

Izgubil sem izpričevalo II. razreda I. državne 
gimnazije v Ljubljani za šolsko leto 1920./1921. na 
ime: Milan Robežnik. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Milan Robežnik s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. - Tieka in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti 

V i e b l n i 
h. «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata 1 Slovenaca». 
Izpremembe v osebju. 
133. Navodila za uporabljanje člena 130. finančnega zakona 

za leto 1928./1929. *+sxzŽ2£££* 
134. Pojasnilo o uporabljanju razpisa glede ocarinjanja te

kočin v železnih sodih. 
135. Pogoji, ob katerih so predmeti, ki se uvažajo kot vojna 

odškodnina, oproščeni plačila carine. 
136. Odločba o sprejemanju uslužbencev v resortu mini

strstva za narodno zdravje v začasno službo, o njih 
postavljanju na položaje, premeščanju in prestanku 
službe. 

137. Pravilnik o preskrbovanju organov finančne kontrole 
z obleko, obutvijo in perilom. 

138. Razpis, s katerim se dopolnjuje razpis o postopanju z 
domačim blagom, ki se pošilja preko tujega ozemlja 
po členu 109. carinskega zakona. 

139. Odločba o minimalni stopnji uvozne carine na moko 
iz vseh vrst žita. 

140. Odločba, s katero se podaljšuje oprostitev od plačeva
nja uvozne carine na pluge in njih dele. 

141. Naredba, s katero se ukinjajo nekatere sreske uprave 
finančne kontrole in se njih oddelki podrejajo drugim 
sreskim upravam. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikih županov ljubljanske in mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 94 z dne 27. aprila 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 5. apri

la 1928.: Upokojeni so: 
pri direkciji državnih železnic v Ljubljani: po 

točki 1.) člena 118. zakona o državnem prometnem 
osebju: Alojzij P r e g e l j , uradnik v 4. skupini 
I. kategorije; po točki 2.) člena 118. v zvezi s čle
nom 95. zakona o državnem 'prometnem osebju : Ivan 
•Zupan, uradnik v 1. skupini Ш. 'kategorije; po po
dedujem odstavku člena 127. zakona o državnem 
prometnem osebju: Fran O s t e r m a n , uradnik v 
1. skupini, podskupini a), П. kategorije, in Ivan 
K r e n , uradnik v 1. skupini Ш. kategorije; po 
prvem odstavku člena 127. zakona o državnem pro
metnem osebju: Viljem B e r g m a n n , Ivan K u 
h a r , Josip S t e r n , Jurij G a b r i e l , Fran K a i -
si e r, Ludovük ' ' F a' 11 u r, Josdp Л e r,e Ц' Vjikto(r 
H a d e r b o l e c, Fran P a v § i č, Fran P l e ć k o in 
Gustav L u s n e r , uradniki v 1. skupini Ш. kate
gorije; 

pri delavnici državnih železnic v Mariboru: po 
prvem odstavku člena 127. zakona o državnem pro
metnem osebju: Fran S o u k u p , uradnik v 1. sku
pini podskupini b), П. kategorije, in Edvard F i 
s c h e r , uradnik v 1. skupini Ш. kategorije. 

Številka 94/XXX z dne 27. aprila 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dno 23ega 

aprila 1928.: Minister pravd« se pooblašča, da sme 
predložiti narodni skupščini predlog zakonai o sod
nem postopanju v civilnih pravdah (civilni pravdni 
red) za kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Številka 95 z dne 28. aprila 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 6. apri

la 1928.: Pomaknjen je iz 6. skupine I. kategorije 
v 4. skupino I. kategorije Karel P r i j a t o l j , pro
fesor na državni gimnaziji v Mariboru. 

Številka 98 z dne 2. maja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 14ega 

aprila 1928.: Upokojeni soi (upokojeni sta): Ivan 
L a c k n e f , učitelj v Kočevju, uradnik v 1. skupini 
П. kategorije; Armin B r e n e e, Solski upravitelj pri 
Sv. Andražu nad Polzelo, uradnik v. 1.* skupini 
П. kategorije; Janko .VozeJ, šolski upravitelj v 
Trebnjem, uradnik v 1. skupini II. kategorije; Ljud
mila P o 1 j a n e c, učiteljica v Mariboru, uradnica v 
1!. skupini П. kategorije; Ivan P a v l o v i č, učitelj 
v Vidmu, uradnik v 1. 6kupini П. kategorije; ^Ana 
B i t e n c, učiteljica v Dobju, uradnica v 1. skupini 
П. kategorije. • 

Objava katoliškega oddelka ministrstva za vere 
z dne 24. aprila 1928.: Martin Avšife", .duhovnik 
Škofijskega ordinariatä v Mariboru v 7. skupini 
I. kategorije, je dne 4. aprila 1928. umri. 

Izpremembe v osebju, 
Upokojen je z dnem 31. maja 1928. Franc Mi

š ic , sodni sluga pri okrajnem sodišču v Kamniku. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani. 

Uredbe osrednje vlade. 

1 3 3 . 
Navodila 

za uporabljanje člena 130. finančnega 
zakona za leto 1928./1929.* 

Zaradi pravilnega1 uporabljanja; predpisov iz 
člena 130. finančnega zakona za leto 1928./1929., s 
katerim je odrejeno, da se ustavlja carinsko-kazen-
sko postopanje kakor tudi izvršitev še ne izvršenih 
odločilnih rešitev glede kaznivih dejanj, ki so taksa
tivno navedena v omenjenem členu, predpisujem na 
podstavi omenjenega člena po zaslišanju carinskega 
sveta ta-le navodila: 

1.) Če gre za stvari, naveden© v točkah I. in IV., 
je treba pozvati in zaslišati obdolžence in obsojence, 
ali se hočejo okoristiti z omenjeno odredbo; če se 
hočejo, naj se poberejo od njih po možnosti takoj, 
najkesneje pa v enem mesecu od dne, ko so se iz
javili, da pristajajo na postavljeni pogoj, po izraču
nu rednih in kazenskih davščin (člen 14. carinsko-
kazenskega postopanja) vse redne carinske" dav
ščine. Po vplačilu se izda glede tihotapskega blaga 
s pozivom na člen 130. finančnega zakona za leto 
1928./1929. in na ta razpis odločba samo o kon
fiskaciji tega blaga, če se o dotičnem kaznivemi de
janju še ni izdala odločilna rešitev. Ce se je' že iz
dala, mora obdolženec pri zaslišbi izjaviti, da od
stopa' od pritožbe. Že samo s tem 'postane odločba 
o konfiskaciji izvršna in z izkupičkom za prodano 
blago je treba postopati po členu 204. carinskega 
zakona. Po tem, kar je zgoraj rečeno, se izvrši po
razdelitev tudi, če so postale carinamične obsodbe 
po členu 80. carinsko-kazenskega postopanja že iz
vršne, a se še niso izvršile. 

Če gre za' kazniva dejanja iz točke I. člena 130. 
finančnega zakona za leto Ï928./1929., kjer znaša iz
račun j ena kazen nad Din 30.000-—, se mora, najsi 
obstoje o njih izvršne odločilne rešitve ali se vodi 
o njih preiskava! ali se še rešujejo, omenjeni znesek 
odbiti od celokupne denarne kazni in ostanek kazni 
izvršiti; v tem primeru se zmanjša potemtakem tudi 
taksa iz tar. post. 229 taksne tarife za preiskavo in 
obsodbo, če pristanejo obdolžene ali obsojene osebe 
na določene pogoje in se odrečejo nadaljnjemu 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata; i 
Slovenaca» z dne 14. aprila 1928., št.84/XXVH. 

pravnemu pripomočku. Omenjena taksa se torej iz
računi na ostanek kazni, katera ostane v veljavi. V 
takih primerih, kjer obsodba še ni izrečena, se mora 
takoj izdati odločilna rešitev z odbitkom kazni Din 
30.000;—. toda s celotnim zneskom rednih carinskih 
davščin, ko so vzele carinarnice predhodno od obdol
žencev izjavo, da pristajajo na pogoje; po priobčitvi 
rešitve in po preteku zakonskega roka za pritožbo 
(člen 195. carinskega zakona) pa je treba pobrani 
ostanek kazni in izkupiček za prodano blago poraz
deliti po obstoječih predpisih. Iz rešitve mora biti 
jasno razvidno, da so se redne carinske davščine 
celotno pobrale. 

Pri kaznivih dejanjih, zaradi katerih ee je že de
loma pobrala državna terjatev, je smatrati pobrani 
znesek za delno izvršitev denarne kazni. Ta znesek 
se ne vrne; zahtevati pa je treba plačilo celokup
nega zneska rednih carinskih davščin, kjer se mo
rajo pobrati, če pristanejo obdolžene ali obsojene 
osebe na pogoje, določene v točki I. člena 130. fi
nančnega zakona za leto 1928./1929. 

Ce se v enem mesecu carinske davščine ne vpla
čajo, se morajo rešitve nemudoma izvršiti, ako so se 
o kaznivih dejanjih že izdale izvršne rešitve; dru
gače pa se mora glede dotičnih kaznivih dejanj na
daljevati zakonsko postopanje. 

Če blaga ni ali Če se: blago vrne lastniku (pri
pomba 1. k členu 166. carinskega zakona), se mora 
plačilo rednih carinskih davščin, ako se poberejo, 
samo konstatirati, dotično predmete pa je treba v 
kontrolniku razbremeniti Tako postopanje se mora 
uporabiti, če se ni že prej kaj pobralo za kazen. 
Drugače pa se mora znesek, pobran za kazen, po
razdeliti po zakonu. Obdolženim ali obsojenim ose
bam je treba predhodno priobčiti, da je izvršitev 
kazni ustavljena. 

Krivci, ki so v zaporu ali priporu ter se hočejo 
okoristiti z odredbami iz člena; 130. finančnega za
kona za leto 1928./1929., se .smejo izpustiti na svo
bodo šele, ko polože redne carinske davščine in; 
ostanek kazni preko Din 30.000-—, če je kazen 
večja od te vsote. 

Ptebiti zapor se smatra, za delno izvršitev kazni. 
Pripominja se, da se odredba iz člena 130. fi

nančnega zakona za leto 1928./1929. ne nanaša na 
predmete, katerih uvoz v državo ali izvoz iz države 
je prepovedan z veljavnimi predpisi ali vezan na 
dovolitev državnih oblastev, za uvoz ali izvoz, najsi 
je blago zavezano plačilu carine ali ne, odnosno ne 
na predmete, glede katerih je obstajala svoje dni 
prepoved uvoza ali izvoza, kakor tudi ne na kazniva 
dejanja, katerih storilci so ponavljači ali inozemski 
državljani. Za ponavljače se smatrajo oni,krivci, ki 
so bili kaznovani zaradi kaznivega dejanja po istem 
zakonskem predpisu dvakrat, najsi že obstoji glede 
enega kaznivega dejanja izvršna rešitev o kazni 

Glede kaznivih dejanj, učinjenih od dne 1. aprila 
1927. do dne 1. marca 1928. z uvozom tobaka in 
tobačnih izdelkov, soli in vžigalic, ki jih razprav
ljajo carinarnice skladno z odredbo k točke VI. čle
na 67. finančnega zakona za leto 1927./1928., se pre-



44. 302 Letnik X. 

krnja, kazensko postopanje po členu 86. finančnega 
zakona za leto 1928./1929. samo glede prekršenih 
odredb monopolnih zakonov: glede kaznivih dejanj, 
učinjenih s prekrškom carinskih predpisov, pa se 
mora nadaljevati zakonsko postopanje. 

2.) V stvareh iz točke II. se mora konstatirati, da 
.-e carinsko-kazensko postopanje kakor tudi izvršitev 
бе neizvršenih odločilnih rešitev ustavlja; nato se 
morajo razbremeniti v kontrolniku carinsko-kazen-
skili predmetov. Obdolženim ali obsojenim osebam je 
treba predhodno priobčiti, da j« izvršitev ustavljena. 

Ce se je zaradi dotičnih kaznivih dejanj že kaj 
pobralo, se pobrani denar ne vrne, ampak z njim 
je treba ravnati po veljavnih predpisih. 

3.) Rešitve za «Brodarski sindikat kraljevine Sr
ba. Hrvata i.Slovenaca» izdajajo skladno s točko III. 
carinarnice, pri katerih so taki predmeti, analogno 
razpisu C. br. 14.543 z dne 7. aprila 1927., ki je bil 
izdan za državne železnice kralj evine Srbov, .Hrva
tov in Slovencev; vendar pa morajo zahtevati v 
svojih rešitvah za neprodano blago od njegovega 
lastnika tudi plačilo rednih carinskih davščin, koli
kor jim je bilo blago zavezano, in sicer po stopnjah 
carinske tarife in po tečaju nadavka (ažije), ki je 
veljal, ko se je dalo to blago v svoboden promet. 

4.) Če gre za tihotapstvo iz točke IV., se mora 
izvršitev denarne ali zaporne kazni, ne glede na zne
sek izračunjene kazni, ustaviti, ako se vplačajo .redne 
carinske davščine. 

S tem razpisom odrejene protokolarne izjave ob-
dolženih ali obsojenih oseb, ki pristajajo na dolo
čene pogoje, so zavezane plačilu takse iz tar. post. 1. 
taksne tarife; kolek se naleplja na zaslišbe. 

Osebe, ki bivajo v kraju carinarnice, .se zasli
šujejo pri njej, ostalo, pa pri najbližjem oddelku 
finančne kontrole. 

Carinarnice morajo priobčiti generalni direkciji 
carin po stanju z dne 1. julija 1928., koliko in kak
šnih carinskih kaznivih dejanj je bilo likvidiranih 
po členu 130. finančnega zakona za leto 1928./1929. 
in koliko se je pobralo za redne carinske davščine 
in kazni. 

V stvareh, ki se vidijo carinarnicam take, da ne 
morejo glede njih postopati po gorenjem pojasnilu, 
naj zahtevajo navodila od generalne, direkcije carin; 
zaradi tega naj jih pošiljajo tej direkciji na vpogled. 

V B e o g r a d u. dne 5. aprila 1928.; C. br. 1.3.216. 

Minister za finance: 
dr. B. Marković s. r. 

134. 
Pojasnilo o uporabljanju razpisa 
C. br. 14.232/28 glede ocarinjanja 

tekočin v železnih sodih.*. 
Na podstavi člena 23. v predlogu zakona o obči 

carinski tarifi odrejam po zaslišanju carinskega 
sveta: 

Odredbe razpisa C. br. 14.232 z dne 12. aprila 
1928.** se ne uporabljajo: 

1.) na blago, ki mu je stopnja carine 15 Din in 
več in ki je prestopilo mejo, preden je bil razglašen 
razpis C. br. 14.232 z dne 12. aprila 1928.: in 

2.) na vse tako blago, za katero se dokaže « ca
rinskimi aH železniškimi dokumenti, da se je pre
dalo v prevoz, preden je bil razglašen pričujoči raz
pis. Vse tako -blago mora biti uvozno ocarinjeno naj-
kesneje do dne 20. maja t. 1. 

Carinarnicam odrejam, naj postopajo po tej od
redbi. 

V B e o g r a d u , dne 28. aprila 1928.: 
C. br'. 16.164. .. . . A ' .. 

Minister za fmance: 
dr. B. Marković s. r. 

135. 
Pogoji, ob katerih so predmeti, ki se 
uvažajo kot vojna odikodnina, oproščeni 

plačila carine."' 
Zaradi uporabljanja točke 31.) člena 9. v pred

logu zakona o obči carinski tarifi, izpremonjene a 
členom 122. finančnega zakona za leto 1928./1929., 
dajem na podstavi člena 23. v predlogu zakona o 

obči carinski tarifi po zaslišanju carinskega sveta 
to-le pojasnilo: 

1.) Oprostitve po točki 31.) člena 9. v predloga 
zakona o obči cariniki tarifi daje generalna direkcija 
carin, ki se ji mora zaradi tega predhodno poslati 
vloga. \ 

2.) Glede predmetov iz prvega odstavka točke 
31.) člena 9. v predlogu zakona oobči carinski tarifi 
je treba vlogi pridodati: potrdilo uprave za vojno 
škodo obenem e seznamkom vseh predmetov, ove
rovljenim po upravi za vojno škodo, in izjavo, da 
bodo služili predmeti uvozniku га lastno rabo in za 
kakšno. 

3.) Glede predmetov iz drugega odstavka točke 
31.) člena 9. v predlogu zakona o obči carinski tarifi 
se morajo pridodati vlogi ti-le dokumenti: 

a) potrdilo upravo za vojno škodo, v katerem 
mora biti označeno: kdo jih uvaža, na podstavi ka
tere, izvršne .razsodbe sodišča za vojno škodo je bila 
odškodnina uvozniku prisojena (številka in datum 
razsodbe) in v kateri seji se je odobrila nabava; 

b) seznamek vseh predmetov po odobreni po
godbi na račun reparacije, overovljen po upravi za 
vojno škodo; 

c) prepis pogodbe in dokumentov, ki, spadajo k 
pogodbi kot priloge o nabavi na račun reparacij do
tične osebe ali dotičnoga podjetja z dobaviteljevo 
firmo v Nemčiji po pogodbi in aktih, ki so bili; pri 
upravi za vojno škodo in ki jih mora overoviti 
uprava za vojno škodo. Ce so spisani ti dokumenti 
v tujem jeziku, se mora predložiti overovljen pre
vod; in 

č) pismena izjava onega, ki mu je vojna odškod
nina prisojena, da bo rabil predmete, uvožene in 
označene v seznamku, za uvoznikovo lastno in za 
kakšno potrebo. 

4.) Za predmete za lastno rabo zemljiških združb, 
poljedelskih zadrug in njih zve» se smatrajo oni, ki 
služijo bodisi za lastno rabo, bodisi za potrebo njih 
podzvez, zadrug ali njih članov. 

5.) Za strojne priprave iz drugega odstavka toč
ko 31.) člena 9. v predlogu zakona o obči carinski 
tarifi se smatrajo: kompletni stroji, njih pritekline 
in njih deli; za ostale tehnične priprave se smatrajo: 
vse kompletne instalacije, navedene v razpisu C. 
br. 39.200/26,-kakor tudi izgotovljeni predmeti, ki 
drugače ne spadajo h kompletni instalaciji, nego slu
žijo za to, da prevajajo od tvornice električno ener
gijo ali vodo ali da prenašajo do tvornice ali od 
tvornice z izvestnega kraja sirovine in izgotovljene 
predmete, nadalje vsi predmeti, tudi orodje in apa
rati, ki drugače po razpisu C. br. 39.200/26 no bi. bili 
del kompletne instalacije; za material za prenašanje 
električne energije se smatra: ves ostali material, 
razen električnih svetiljk in njih priteklin; za želez
niške priprave se smatrajo: ves terenski železni ma
terial za gradnjo in vzdrževanje železniških prog in 
železniških mostov; za plovne objekte se smatrajo: 
parne in druge motorne ladje, vlačilnice, tanki, pon
toni, bagri, dereglije in raztovornice si potrebnimi 
priteklinami in ladijsko opremo vred, razen jedilnih 
priprav, premičnega pohištva in kuhinjskega inven
tarja. 

6.) Uvozniki marajo voditi o uvoženih predmetih 
točne knjige; zemljiške združbe, poljedelske zadruge 
in njih zveze pa jih morajo voditi tudi o tem, komu 
in kje so se dodelili poedini predmeti. 

Generalna direkcija carin ima pravico, odrediti 
po izvršenem celokupnem uvozu ob uvoznikovih 
stroških koga izmed svojih organov, da ugotovi, ali 
rabi uvoznik uvožene predmete za lastne potrebe in 
ali jih ni odtujil'. 

Vkljub predhodnemu odstavku se smejo odtujiti 
predmeti samo ob likvidaciji, bodisi da so vsi pred
meti popolnoma odstopijo eni osebi ali onemu pod
jetju, bodisi da se odstopijo večjemu številu oseb ali 
podjetij. 

O likvidaciji in o odstopu uvoženih predmetov 
mora uvoznik predhodno obvestiti generalno direk
cijo carin ter označiti osebe ali podjetja, ki jim hoče 
odstopiti uvožene predmete ter počakati odobritve 
generalne direkcije carin; šele potem sme izvršiti 
tudi dejanski odstop uvoženih predmetov. 

S tem razpisom ukinjam poslednji odstavek toč
ke 11.) razpisa C. br.' 29.299/25.* 

V B e o g r a d u , dne 28. aprila 1928.; ' 
C. br. 16.177. 

* «Službene Novine kraljevine Srba-, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 30. aprila 1928., »t.96/XXXI. 

** Uradni list z dne 24. aprila 1928., št. 128/40. 

136. 
Gospod minister za narodno zdravje je izdal dne 

3. aprila 1928., Z. br. 16.157, nastopno 

Odločbo o sprejemanju uslužbencev 
v resortu ministrstva za narodno 
zdravje v začasno službo, o njih po
stavljanju na položaje, premeščanju 

in prestanku službe.* 
L) Odločanje o sprejemanju uradnikov L, II. in 

III! kategorije v začasno službo in o njih postavljanju 
na položaje pomožnih skupin kakor tudi o prestanku 
službe teli uslužbencev se prenaša na pomočnika 
ministra za narodno zdravje. 

2.) Odločanje o sprejemanju zvaničnikov, služi-
teljev in dnevničarjev v službo pri ministrstvu za 
narodno zdravje in o prestanku njih službe se pre
naša na pomočnika ministra za narodno zdravje. 

3.) O upokojevanju in o reguliranju pokojninskih 
prejemkov uslužbencev v resortu ministrstva za na
rodno zdravje in njih rodbin odločajo organi, ki so 
pristojni za njih postavljanje. 

4.) Vse pooblastitve, dane v pravilniku Z. br. 
13.102 z dne 1. aprila 1927.., veljajo še nadalje. 

137. 
Pravilnik 

o preskrbovanju organov finančne kon
trole z obleko, obutvijo in perilom 

po predpisu člena 67. zakona o organizaciji 
finančne kontrole in pooblastitvi ministra za 
finance št. 140.000 z dne 5. decembra 1927/" 

Clcn 1. 

Točka 1. — Doklado za obleko, določeno s pro
računom, izplačujejo organom finančne kontrole 
(uradnikom, zvaničnikom in dnevničarjem) dvakrat 
na leto, in sicer dne 15. aprila in dne 15. oktobra 
vsakega leta uradi, pri katerih dobivajo tudi ostale 
prejemke, po seznamkih, ki jih sestavljajo starejšine 
uradov. 

Če se financira s proračunskimi dvauajstinami, 
se izplačuje doklada za obleko vnaprej za toliko 
mesecev, za kolikor so proračunske dvanajstine 
odobrene. 

Točka 2. — Novosprejetim organom gre doklada 
za obleko od dne, ko opravijo prisego ali ko nasto
pijo službo, za vsako poluJetje. Ko vstopijo ti organi 
v službo, morajo predložiti zavezo, ki so jo podpisali 
njih roditelji, sorodniki, varuhi ali druge osebe, da 
povrnejo državi škodo, če bi službo zapustili ali če 
bi umrli pred potekom časa, za katerega so prejeli 
doklađo za obleko. 

Točka 3. — Zavezo mora potrditi, pristojno ob
činsko starejšinstvo (v Srbiji sreski poglavar) in v 
njej se mora izrecno navesti, da; ima njen izdatolj 
dovolj premične in nepremične imovine, k katere 
bi se mogle poravnati eventualne terjatve. 

Točka 4. — To zavezo mora predložiti tudi vsak 
začasni organ finančne kontrole; glasiti se mora 
ta ko-1 e : „ 

Z a v e z a . 
Podpisani {oče, brat, stric, varuh ali kdo drug) 

se zavezujem, da povrnem za N. N., pripravnika 
finančno kontrole, državi škodo, ki bi nastala iz nje
gove službe, prav tako pa da poravnam dobavitelju 
obleke, obutve in perila dolg za nabavljeno obleko, 
obutev in perilo brez sodne razsodbe, če bi N. N. 
umri, pobegnil, izstopil ali bi bil odpuščen iz službe 
finančne kontrolo, a ne bi pustil toliko imovine, da 
bi se mogel ta dolg pokriti iz nje. 

Priči: Overovitev oblastva: Porok: 
N. N. L. S. N. 'N. 
N.N. 

Člen 2. 
Generalna direkcija davkov predpiše s poseb

nim pravilnikom uniformo za vse organe finančne 
kontrole. 

Člen 3. 
Točka 1. — Generalna direkcija davkov predpiše 

tri mesece pred začetkom vsakega proračunskega 
leta po zakonu o državnem računovodstvu in po 
tem pravilniku obče in tehnične pogoje o licitaciji 

Minieter za fmance: 
dr. B. Marković s.r. 

* Uradni list z dne 4. avgusta 19215., št. 235/73. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 21. aprila 1928., št, 89. 

** «Službene Novine kraljevine Sirba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 14. aprila 1928., št. 84/XXVII. 
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za oskrbo organov finančne kontrole z obleko, obu
tvijo in drugimi potrebščinami ter pooblasti obenem 
oblastni inspektorat finančne kontrole, .da izvrši lici
tacijo teh potrebščin za organe v svojem območju. 
Licitacijo lahko izvrši en inspektorat za območje 
dveh ali več inšpektoratov. Licitacijo vrši na sedežu 
oblastnih inšpektoratov komisija, ki jo odredi ob
lastni inspektorat in ki jo sestavljajo: en urađnik 
oblastnoga inspektorata kot predsednik komisije, 
sirski upravnik aH njemu dodeljen uradnik in en 
zvaničnik enega izmed oddelkov v kraju. Ce nai se 
izvrši licitacija za območje dveh ali več ^inšpektora
tov, jo je pristojen izvršiti oni inspektorat, ki ima 
večje število uslužbencev ali ki je v središču. Gene
ralna direkcija davkov objavi o pravem času v 
«Službenih Novinah» kraj, dan in uro za licitacijo 
kakor tudi njene pogoje, ki se dobivajo pri vseh 
oblastnih inšpektoratih. Ti pogoji so sestavni del 
pogodbe. 

Generalna direkcija davkov določi za vse oblast
ne inspektorate enoten obrazec pogodbe. 

Točka 2. — Tako pogodbo, sklenjeno z dobavi
teljem pri oblastnih inšpektoratih, odobrava gene
ralna direkcija davkov. Pogodba velja za dobavi
telja takoj, za oblastni inspektorat pa od dne, ko jo 
odobri generalna direkcija davkov. 

Točka 3. — S pogodbo se dobavitelji zavežejo, 
da izvrše vsako naročbo organov finančne kontrole, 
ki jo je sestavil starejšina oddelka finančne kon
trole, v najkrajšem času, ki se določi s pogodbo, za 
novosprejete in preko reda pa odpremiti naročene 
potrebščine ob naročiteljevih stroških k onemu od
delku finančne kontrole, pri katerem naročitelj 
službuje. V stroške se računi samo znesek za prevoz 
od sedeža oblastnega inspektorata do dotičnega od
delka. 

Točka 4. — Dobavitelji polagajo kavcijo po 
predpisu zakona o državneni računovodstvu; tudi 
zanje veljajo odredbe omenjenega zakona. Cene za 
razne vrste (kakovosti) perila in ostale opreme, po
trebne za organe finančne kontrole, se morajo v po
godbi točno specificirati, vzorci pa priložiti pogodbi. 

Točka 6. — Licitacija za proračunsko leto 1928./ 
/1929. se mora izvršiti po teh pravilih najkesneje 
do konca meseca junija 1928. 

Točka 6. — Stroški licitacije obremenjajo režij
ski fond poedinih inšpektoratov finančne kontrole. 

Člen 4. 
Točka 1. — Naročbe, ki presezajo letno doklado, 

določeno s ртогабипот, se odplačujejo v mesečnih 
obrokih, ki znašajo za uradnike do 250 Din, za zva-
ničnike finančne kontrole, brez razlike čina-, do 
150 Din. Maksimum naročbe za eno leto sme znašati, 
če se naročba ne odplača takoj v gotovini, za urad
nike 3000 Din, za zvaničmke finančne kontrole, 
ne gilede na čin, pa 1800 Din. Ta maksimum se mora 
izplačati v 12 mesečnih obrokih. 

Potrebščine, naročene za gotovino, mora izročiti 
dobavitelj z izvestnim popustom. 

Točka 2. — Naročene potrebščine prevzema kva
litativno in kvantitativno komisija pri inspektoratu 
finančne kontrole, v katero spadajo: oblastni inšpek
tor finančne kontrole ali njegov namestnik, kemik,, 
strokovnjak (krojač, čevljar) in en zvaničnik finanč
no kontrole. Ta komisija dene na vsak pregledani 
par obleke na notranji strani vinjeto s štampilijo 
oblastnega inspektorata in s podpisom članov ko
misije. 

Če se obleka ne ujema z mero, ki jo' je vzel do
bavitelj ali poslal organ finančne kontrole, postopa 
starejšina oddelka po pogodbi, sklenjeni z dobavi
teljem, in sicer skladno z odredbami zakona o držav
nem računovodstvu. 

Točka 3. — Vsak starejšina, pričenši s starejšino 
oddelka, mora gledati na to, da nabavlja vsak organ, 
ki mu je podrejen, potrebno službeno obleko samo 
od pristojnega dobavitelja in da je vsak organ ob
lečen po predpisih. 

Ce se oskrbujejo organi finančne kontrole ne-
• redno in ne po predpisih ali če se opazi, da je njih 
obleka nezadostna, jim mora vsak starejšina ob njih 
stroških naročiti potrebno obleko. 

Točka 4. — Doklada za obleko se izplača po se-
znamku dne 16. aprila in dne 15. oktobra vsakega 
leta pri pristojni1 blagajni starejšim oddelka, ki od
plača's to doklado dolgove, če je organ finančne 
kontrole kaj dolžan, ostanek pa izplača poedinemu 
organu finančne kontrole, ako je stalno postavljen, 
toda samo, če je dovolj, založen z obleko, obutvijo 
in perilom, da lahko redno opravlja odrejeno službo.. 
Presežki začasnih zvaničnikov se pošljejo oblast
nemu inspektoratu, ki jih da hraniti Državni hipote
kami banki ali njenim podružnicam. 

Če se ti zvaničniki premeste v območje drugega 
inspektorata, se pošljejo presežki pristojnemu in
spektoratu. 

Starejšina mrada finančne kontrole, ki mu je na
loženo, za podrejene organe naročati obleko, vodi za 
vsakega o naročeni obleki beležnico po obrazcu št. 1, 
v katero se morajo vpisovati tudi podatki o obroč
nem odplačevanju naročene obleke. 

Vsak organ dobi poleg tega od dobavitelja na
bavno knjižico po obrazcu št. 2, v katero vpisuje 
starejšina oddelka na levi strani naročene potreb
ščine, če jih pravilno prevzame komisija, na desn; 

strani pa odplačila dolgov. 
Podatke o prejemu naročenih potrebščin in ra

čuna, prejetega od dobavitelja, vpisuje starejšina 
oddelka v beležnico, ki je za to določena in ki se 
mora voditi na oddelku finančne kontrole za vsa
kega organa posebe. Naročbe uradnikov finančne 
kontrole se vrše po krajevnem oddelku finančne 
kontrole in starejšina oddelka mora tudi zanje voditi 
pravilno beležnico. 

Starejšina oddelka odteza poedinim organom v 
mesečnih obrokih tolik znesek, kolikršen je določen 
po- pravilniku, ter ga pošlje dobavitelju do vsakega 
5. dne v mesecu s seznamkom v dveh izvodih, od 
katerih dobavitelj enega potrdi in ga vrne oddelku. 

Ko je račun za naročeno obleko povprečno ali z 
odplačevanjem v obrokih popolnoma poravnan, ga 
pošlje starejšina oddelka s prepisom beležnice do
bavitelju, ki ga vrne oddelku saldiranega. Ta sal
dirani račun priloži starejšina oddelka beležnici o 
nabavi obleke za dotičnega organa, knjižico o na
bavi in odplačevanju obleke pa zaključi. 

Točka 5. — Ce se organ finančne kontrole pre
mesti, se pošljeta beležnica in knjižica z ostalimi 
podatki vred starejšim oddelka, h kateremu je organ 
premeščen, in sicer vselej po pristojnem inspekto
ratu. 

Točka 6. —< Dobavitelji morajo nabaviti belež
nico o naročbah obleke kakor tudi knjižico o na
bavah in odplačevanju obleke v zadostnem številu 
ter ju vročiti oblastnim inspektoratom, ti pa ju po-
razdele na podrejene oddelke v svojem območju. 

Dobavitelji morajo poslati vsem oddelkom po
trebno število čekovnih položnic poštne hranilnice; 

j s katerimi se pošilja denar. 
Točka 7. — Da more dobavitelj pravilno naslav

ljati svoje pošiljke, mu izroče oblastni inspektorati 
po eno dislokacijo uradov finančne kontrole. 

Člen 5. 

Točka 1. — V treh mesecih od dne, ko stopi ta 
pravilnik v veljavo, se mora izvršiti likvidacija «Za
jednice za snabdevanje organa finansijske kontrole» 
v Sarajevu. 

Točka 2. — Generalna direkcija davkov odredi 
komisijo, ki naj izvrši pregled in nadzorstvo ob likvi
daciji zajednice; predsednik te komisije je odposla
nec generalne direkcije davkov, člani pa so: en ra
čunski uradnik delegacije ministrstva financ v iSara-
jevu, oblastni inspektor finančne kontrole v Sara
jevu ali njegov namestnik in dva člana Saveza finan
sijske kontrole v Sarajevu kakor tudi en strokov
njak (krojač), ki ga odredi obrtniška zbornica v 
Sarajevu. 

Ta komisija pregleda račune in knjige, ki jih je 
vodila zajednica, da ugotovi pravilnost dosedanjega 
poslovanja pri zajednici, zaključi knjige in oceni 
preostalo blago, ki je v zajedničnih skladiščih. 

Pri tej priliki določi komisija za vsak коз obleke 
ceno, ki jo vidno označi na vsakem kosu, ter sestavi 
o tem seznamek, po katerem se določi skupna vred
nost blagai. 

Ko prejme generalna direkcija davkov referat 
komisije, obvesti po oblastnem inspektoratu zvanič-
nike finančne kontrole, da lahko dobe obleko iz za
jednice za določeno ceno. Kolikor ostane obleke ne
prodane, ko so se oskrbeli z njo organi finančne 
kontrole na meji in novosprejeti organi, se bo dajala 

! ob istih pogojih tudi organom finančne kontrole v 
notranjščini, o čemer se obvestijo po oblastnih in
špektoratih. 

Izkupiček za prodano obleko in za drugo blago 
iz zajednice se steka v režijski fond poedinih inšpek
toratov sorazmerno s številom organov finančne 
kontrole. 

Točka 3. —i Režijski fond, s katerim sedaj raz
polaga zajednica, se porazdeli po odbitku stroškov 
za njeno likvidacijo na vse oblastne inspektorate so
razmerno s številom organov na dan 1. aprila 1928.; 
na račun vsakega krned- njih pa se vloži denar pri 
Državni hipotekami banki na vložne knjižice, ki se 
morajo dati hraniti oblastnim inspektoratom. 

Točka 4. — Na korist režijskega fonda vlaga, 
vsak organ finančne kontrole po 10 Din na leto. 
Ta prispevek se pobira poluletno ob izplačilu do« 
klade. 

Točka 5. — Iz režijskega fonda se poravnavajo, 
ko se je razdelil med oblastne inspektorate, z odo
britvijo generalne direkcije davkov v skrajnem pri
meru terjatve dobaviteljev, katerih ni mogoče pla
čati za one organe, ki niso mogli zaradi smrti, po
bega in temu podobnega sami ali zanje njih poroki 
izplačati dolga, kakor tudi druge nepričakovane 
potrebe, 

V teh primerih se morajo obrniti dobavitelji s 
prošnjo na oblastni inspektorat finančne kontrole, 
ki stvar preizkusi ter pošlje prošnjo v odobritev 
generalni direkciji davkov. 

Člen 6. 
Doklada za obleko za leto 1927./1928. se mora 

razdeliti • po naredbi generalne direkcije davkov 
br. 140.000 z dne 5. decembra 1927. samo z razliko, 
da se izroči denar oblastnim inspektoratom, ne pa 
zajednici, ker ta prestane poslovati, čim stopi ta 
pravilnik v veljavo. 

Oblastni inspektorati morajo shraniti ta denar pri 
Državni hipotekami banki. 

Prav tako morajo poslati starejšine oddelkov 
doklado za obleko za prvo poluletje 1928./1929. ob
lastnemu inspektoratu finančne kontrole, ki jo shrani 
pri Državni hipotekami banki, dokler dobavitelji ne 
iz više naročb. Cim so te naročbe izvršene, izroče in
spektorati finančne kontrole prva odplačila po na
logih, Ki jih jim pošljejo starejšine oddelkov finanč
ne kontrole. Nato je treba postopati po členu 4. tega 
pravilnika. 

Uradnikom in ostalim zvaničnikom, ki so po pred
pisih opremljeni z obleko, obutvijo in perilom, se iz
plača doklada za obleko za leto 1927./1928. in za 
prvo poluletje 1928./1929. takoj v gotovini. 

Ölen 7. 
Organi finančne kontrole ne smejo svobodno raz

polagati z nabavljeno obleko, obutvijo in ostalimi 
potrebščinami, dokler ne poteče rok, ko poedini del 
obleke dosluži. 

Ölen 8. 

Rok, ko poedini deli obleke, obutve in perila do-
služijo, se določa tako-Je: za sukneni plašč t r i le ta 
(za organe na meji dve leti), za sukneno bluzo dve 
leti, za poletno bluzo dve leti, za suknene hlače 
eno leto, za suknene pantalone eno leto, za sukneno 
šapko eno leto; za poletno šapko eno leto, za usnjene 
golenice dve leti; za čevlje šest mesecev; za srajco 
iz amerikana šest mesecev, za spodnje hlače iz ame-
rikana šest mesecev. 

Po tem roku razpolaga organ finančne kontrole 
svobodno z vsemi temi stvarmi. 

Predpis tega člena velja tudi za doslej nabav
ljeno obleko. 

Prehodne odredbe. 

Gten 9. 

Točka 1. — Organi finančne kontrole, ki iz ka
kršnegakoli vzroka zapuste službo finančne kontrole, 
morajo vrniti starejšini oddelka obleko, če ji ni po
tekel rok služenja, določen v členu 8. tega pravil
nika. 

Točka 2. — Obleko oceni starejšina oddelka fi
nančne kontrole vpričo lastnika z enim zvaničnikom 
iz istega oddelka. 

öe sta pri dotičnem oddelku razen starejšina dva 
ali če je več zvaničnikov, je lastniku obleke na 
izvolji, izbrati enega izmed njih za cenilca. 

O vsaki ocenitvi se sestavi zapisnik v dveh iz
vodih ter se pošlje oblastnemu inspektoratu finančne 
kontrola 

Vrednost vsakega predmeta se oceni1 po stanju, 
v katerem je, in po napravni ceni. Povsem novi 
predmeti, ki niso rabljeni, se ocenijo z 90%, oni, 
ki so malo rabljeni, z 80%, predmeti, ki BO več 
rabljeni in jih ni treba popravljati, s 70 %, oni pred
meti, ki jih je treba popraviti, pa s 40 % napravne 
cene. 

Starejšina oddelka pošlje ocenjeno obleko z za
pisnikom vred oblastnemu inspektoratu, ki jo pre
gleda in spravi v svoje skladišče; če se strinja z 
ocenitvijo oddelka, zapiše na oba izvoda' zapisnika: 
«pravilno» (ispravno); če pa ugotovi on ali lastnik 
obleke, da se ocenitev ne ujema z dejansko vred
nostjo, določi iznova vrednost poedinih kosov komi
sija, ki jo sestavi oblastni inspektorat finančne kon
trole in vi katero spadajo: en uradnik iz oblastnega 
inspektorata, en uradnik i» sreske uprave in en zva
ničnik iz oddelka finančne kontrole na sedežu in-
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spektorata. Enega člana te komisije smo, če želi, 
vselej izbrati lastnik obleke. 

Stroške za poslatev ocenjene obleke od oddelka 
k inspektoratu kakor tudi cenilno vsoto za obleko 
izplača oblastni inspektor iz režijskega fonda. 

Tako odkupljeno obleko prodaja inspektorat 
novopostavljenim zvaničnikom ali onim, ki nimajo 
obleke, po kupni ceni na korist režijskemu fondu. 

Točka 3. — Oni organ finančne kontrole. Čigar 
obleka je doslužila rok, določen v členu 8. tega pra
vilnika, jo sme, če iz kakršnihkoli vzrokov zapusti 
službo, vrniti oddelku in postopanje je isto kakor 
pri točkah 1. in 2. člena 9. prehodnih odredb; dru
gače pa. mora starejšina oddelka, ko mu je izročil 
dekret in sklenil z njim obračun, sneti z njegove 
obleke vse uradne znake, ki jih je imel kot aktiven 
uslužbenec. 

С1епЛ0. 

Ta navodila stopijo v veljavo dne 1. aprila 1028.; 
s tem dnem prestane veljati navodilo za zajednico 
št. 937 z cine 17. januarja 1922. 

V B e o g r a d u , dne 27. marca 1928.; št, 39.860. 

Generalni direktor: 
Dušan P. Letica s. r. 

138. 
Razpis, s katerim se dopolnjuje razpis 
C. br. 55.377 o postopanju z domačim bla
gom, ki se pošilja preko tujega ozemlja 

po členu 109. carinskega zakona.* 
Gospod minister za finance je odredil na pod

stavi člena 273. carinskega zakona po zaslišanju ca
rinskega sveta: 

Razpis C. br. 55.377 z dne 5. septembra 1922., 
s katerim se je predpisalo odpravljanje domačega 
blaga preko tujega ozemlja po členu 109. carinskega 
zakona, se dopolnjuje z novim oddelkom pod Ш., ki 
se glasi: < ш 

V krajih, kjer ni carinarnice, skozi katere pa 
se dotično blago iz inozemstva vrača v našo državo, 
se ne vrše uvozne ekspedicije po oddelku M. razpisa 
C. br. 55.377/22, 

Namesto tega izročajo carinarnice, ki so izvršile 
uvozno ekspedicijo po oddelku I. razpisa C. br. 
55.377/22, kuvertirani in adresirani triplikat izvozne 
deklaracije z blagom po točki 7.) oddelka I. lastniku, 
da ga izroči starejšim oddelka finančne kontrole v 
kraju, kamor je/blago prispelo, aH njegovemu na
mestniku; sicer pa postopajo tako, kakor je pred
pisano v točkah 7.), 8.) in 9.) oddelka I., samo da 
zapišejo na nahrbtno stran duplikata in triplikata 
izvozne deklaracije: ,Oddelku finančne kontrole v 

v nadaljnje poslovanje'. 
Ko prejme starejšina oddelka triplikat ali dupli

kat izvozne deklaracijo, se uveri, ali se prispelo 
blago povsem ujema s prejeto deklaracijo in ali so 
carinske zapore na svojem mestu in nepoškodovane. 
Po tem pregledu izroči blago lastniku, ki mora pod
pisati duplikat ali triplikat deklaracije, ter vrne eno 
dotičnih deklaracij s svojim podpisom carinarnici po 
pošti s poročilom, v kakšnem stanju in s kakšnimi 
carinskimi zaporami se je blago prejelo in da se je 
izročilo lastniku. 

Odhodna "carinarnica priloži deklaracijo, ki se 
ji je tako vrnila, dotičnemu unikatu izvozne dekla
racije. 

To postopaöje se uporablja samo pri vagonskem 
blagu in pri predmetih, ki se pošiljajo po železnici 
preko tujega ozemlja nevloženi in ki jih odpravljajo 
naši kmetovalci zaradi obdelovanja svojega posestva 
ali tudi drugi pridobitniM zaradi1 povzdige našega 
domačega gospodarstva vobče. 

Trgovinsko blago se s tem postopanjem ne more 
okoriščati,» 

Gorenja odločba gospoda ministra za finance se 
priobčuje carinarnicam z naročilom, naj jo sprej
mejo na znanje, izvrše po njej potrebno dopolnitev 
v razpisu C. br. 55.377 z dne 5. septembra 1922. ter 
se nadalje povsem ravnajo po njej. 

Iz pisarne generalne direkcije carin pri ministrstvu 
za finance v Beogradu, 

dne 4. aprila 1928.; C. br. 13.041. 

1 3 9 . 
Odločba o minimalni stopnji uvozne carine 

na moko iz vseh vrst žita.* 
Ministrski svet je sklenil v soji z dne 10. aprila 

1928.: 
«1.) Ukinja se oHločba ministrskega sveta z dne 

13. avgusta 1925., C. br. 39.202,** kolikor se na
naša na znižbo minimalne stopnje uvozne tarife v 
predlogu zakona o obči carinski tarifi iz tar. št. 103., 
točke 1., na moko iz vseh vrst žita, razen moke iz 
riža, sočivja in krompirja, z dostavkom, da se po
bira uvozna canina iz te točke in Številke uvozne 
tarife po stopnji, navedeni v odločbi ministrskega 
sveta C. br..29.294 z dne 19. junija 1935.*** 

2.) Ta odločba stopi v veljavo z dnem, ko se 
razglasi v ,Službenih Novinah'.» 

Ta odločba se priobčujo carinarnicam in inter
esentom v ravnanje z dostavkom, naj pobirajo mini
malno stopnjo carine po odločbi C. br. 39.202/25 na 
moko iz tar. št, 103., točke 1.), uvozne tarife, za 
katero se je najkesneje do vštetega dne 13. aprila 
1928. izvršila uvozna ekspedicija in za katero so se 
do vštetega tega dno vplačale vso carinske dav
ščine; izza dne 14. aprila 1928. pa naj pobirajo 
minimalno stopnjo carine po odločbi C. br. 29.294/25 
po 8 Din od 100 kg. 
Iz pisarne generalne direkcije carin pri ministrstvu 

za finance v Beogradu, 
dne 12, aprila 1928.; C. br. 14.210. 

140. 
Odločba, s katero se podaljšuje oprostitev 
od plačevanja uvozne carine na pluge in 

njih dele/ 
Ministrski svet je sklenil v seji z dne 19. aprila 

1928. na podstavi člena 15. v predlogu zakona o obči 
carinski tarifi: 

«I. Rok za veljavnost odločbe ministrskega sveta 
C. br. 32.859/27,tt s katero so bili plugi in njih 
deli oproščeni uvozne carine, se podaljšuje do všte
tega dne 31. oktobra 1928. 

II. Ta odločba sitopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v ,SJužbemh Nôvinah'.» 

V zvezi z razpisom generalne direkcije carin 
C. br. 32.858 z dne 15. avgusta 1927. se priobčuje ta 
odločba carinarnicam in interesentom v ravnanje z 
dostavkom, da je uporabljati to oprostitev samo na 
one pluge in njih dele, za katere se izvrši najkesneje 
do vštetega dne 31. oktobra 1928. uvozna carinska 
ekspedicija in za katere so vplačajo do vštetega tega 
dne druge carinske davščine. 

Iz generalne direkcije carin pri ministrstvu 
za finance v Beogradu, 

dne 20. aprila 1928.; C. br. 14.981. 

141. 
Naredba generalne direkcije davkov, 
s katero se ukinjajo nekatere sreske uprave 
finančne kontrole in se njih oddelki pod

rejajo drugim sreskim upravam.++t 

Na predlog oblastnega inspektorata, finančne 
kontrole v Ljubljani je odredila generalna direkcija 
davkov po členu 8. zakona o organizaciji finančne 
kontrole: 

Sedeži sreslđh uprav finančne kontrole pri Sve
tem Lenartu v Slovenskih goricah, v Ptuju in 
Trebnjem se ukinjajo. Sedež sreske uprave v Do
lenjem Logatcu se premešča v Gorenji Logatec, 
sedež sreske uprave finančne kontrole v Dravogradu 
pa v Marenberg. — Ukinjajo se sedeži oddelkov fi
nančne kontrole na Bledu, v Kočevski Reki, Cerk
ljah pri Kranju, Rajhenburgu, pri Sv. Andražu v 
Slovenskih goricah, Sv. Jakobu v Slovenskih 
goricah, v Gornji Lendavi, Zepovcih, Gorenji vasi, 
Mislinji in pri Sv. Križu pri Litiji. Sedež dddelka 
finančne kontrole na Kalcah se premešča v Gorenji 
Logatec. 

Oddelki ukinjenih sreskih uprav finančne kon
trole se podrejajo, in sicer: oddelek v Višnji; gori 
sreaki upravi v Ljubljani 2, oddelki v Mokronogu, 
Trebnjem in Žužemberku sreski upravi v Novem 
mestu, oddelki v Ptuju, na Ptujski gori in pri Sve
tem Andražu v Halozah sreski upravi v Mariboru, 
oddelka v Ormožu in Gornjem Cmureku sreski 
upravi v Gornji Radgoni, oddelek pri Sv. Lenartu v 
Slovenskih goricah sreski upravi v Mariboru, od
delka v Sladkem vrhu in pri Sv. Križu nad Maribo
rom sreski upravi v Št. Ilju v Slovenskih goricah, 
oddelek pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu sreski upravi 
v Marenbergu, oddelek v Radečah pri Zidanem mo
stu sreski upravi v Krškem in oddelek v Slovenj-
gradcu sreski upravi v Šoštanju. 

Iz pisarne generalne direkcije davkov 
pri ministrstvu za finance v Beogradu, 

dne 19. aprila 1928.; št. 48.821. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 21. aprila 1928., št, 89/ХХГК. — 
Prvotni razpis glej v Uradnem listu 101 z dne 27ega 
septembra 1922. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 14. aprila 1928., št. 84/XXVH. 

** Uradni list z dne 25. avgusta 1925., št. 261/80. 
*** Uradni list z dne 3. avgusta 1925., št. 232/72. 

t «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 27. aprila 1928., št. 94/XXX. 

tt Uradni list z dne 27. avgusta 1928., št. 388/90. 
trt «Služben« Novine kraljevine Srba, Hrvata i 

Slovenaca» z dne 30. aprila 1928., št. 96. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o izplačevanju dvanajstega ku
pona 4%nega posojila za likvidacijo 
agrarnih odnoSajev v Bosni in Herce

govini iz leta 1921.* 
Gospod minister za finance je dal generalni di

rekciji državnih dolgov na razpolago pri Narodni 
banki kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Beo
gradu vsoto 3,542.800 dinarjev za izplačilo dvanaj
stega kupona 4%neg'a posojila za 'likvidacijo agrar
nih odnošajov v Bosni in Hercegovini, ki mu je iz
plačilni rok dne 1. maja* 1928. 

Ta kupon izplačujejo: 
1.) vse finančne delegacije; 
2.) oblastna finančna direkcija v Novem Sadu; 
3.) vse okrožne in sreske finančno uprave in vsi 

davčni uradi; 
4.) poštna hranilnica v Beogradu in njene po

družnice v Zagrebu, Ljubljani in Sarajevu s pod
rejenimi poštami; 

5.) vsi izrecno pooblaščeni denarni zavodi; 
6.) generalna • direkcija- državnih dolgov v Beo

gradu. 

Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 
dne 23. aprila 1928.; D. br. 7056. 

Razglas o novi emisiji pivskih znamk.* 
Državni podtajnik za finance je odredil z od

lokom i dne 23. aprila 1928., št. 51.138, da se da 
dne 1. maja 1928. v obtek nova emisija pivskih 
znamk po 0-31 Din vrednosti, stara emisija pivskih 
znamk pa se obdrži v obteku, dokler se no porabi. — 

Popis trošarinske znamko za 0-31 Din nove emi-
sije za pivo- v steklenicah: Lik je sestavljen iz treh 
okroglih polj, ki so zvezana med seboj s trakasto 
šaro. V srednjem, največjem polju sta natisnjena 
med dvema krogoma zgoraj v cirilici, spodaj v lati
nici: napis «Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca», 
v bolem srednjem polju pa cena «Din 0-3Ì Din». ( 

V okroglih belih poljih na obeh straneh lika je 
natisnjen po en državni grb, ki ga obroblja šara iz 
pičic in črtic. 

• Trakasti deli znamke, ki vežejo obe. zunanji 
okrogli polji e srednjim poljem, imajo v srednjih 
črnih poljih napis: «Trošarinska marka za pivo» — 
na levi v cirilici, na desni v latinici; obe polji ob
roblja na zgornji in spodnji strani šara, ki pred
stavlja- ječmen. 
• Pod levo in desno trakasto saro, na obeli stra

neh srednjega polja, sta napisa: «Falsifikovanje 
kazni se po krivičnom zakonu», in sicer na levi v 
cirilici, na desni pa v latinici. 

, Velikost lika: Zunanji krog srednjega okroglega 
polja ima v premeru 34 mm, ostali del lika je širok 
15 mm, dolžina (skupna) lika pa znaša 124 mm, 

Barva lika je pomarančasta. 
Papir je isti kakor pri pivskih znamkah dose

danje emisije. 
Iz generalne direkcije davkov v Beogradu, 

dne 27. aprila 1928.; št. 51.138. ' 

* «Službene Novine kraljevine. Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 2. maja 1928., št. 98. 

;--ki»i-,.ar*HSi l ШМ»iđ 
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Razglasi velikih županov ljubljanske 
in mariborske oblasti. 

Razglas o roku za izpraševanje prosilcev 
za koncesijo stavbnega mojstra. 

Na podstavi § 10. ministrske naredbe z dne 27ega 
decembra 1893., drž. zak. št. 195, se razpisuje rok 
za izpraševanje prosilcev za koncesijo stavbnega 
mojstra na dan 3 0. m a j a 1 9 2 8 . 

Prošnje za pripustitev k izpitu, ki morajo biti 
opremljene z izkazi, navedenimi v §§ 10. do 12. za
kona z dne 26. decembra 1893., drž. zak. št. 193, naj 
зе vlože najkasneje dò dne 

16 . m a j a 1 9 2 8 . 
pri izpraševalni komisiji za. stavbne mojstre v Ljub
ljani, Turjaški t rg št. 1. Pr i tej komisiji je treba 
obenem plačati izpitno takso, določeno z naredbo 
bivšega oddelka ministrstva za trgovino in industrijo 
v Ljubljani z dne 14/ januarja 1925., št. 194/25, 
Uradni list z dne 24. januarja 1925., št. 27/7. 

V L j u b l j a n i , 
dne 28. aprila 1928.; 

O. br. 1944/1. 

Veliki župan 
ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

V M a r i b o r u , 
dne 19. aprila 1928.; 

O. br. 1178/1. 

Zastopnik 
velikega župana 

mariborske oblasti: 
dr. Stare s. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Prods. 412/5/28—2. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je imenovalo 

Frana K r i s p e r j a , notarja v Črnomlju, za tolmača 
nnmškega jezika pri okrajnem sodišču v Črnomlju. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 2. maja-1928. 

U 40/28—3. 1012 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano okrajno sodišče je razsodilo & sodbo 

7. dne 17. marca) 1927., da je Ivan S e č n j a k, 43 let 
star. gostilničar v Podgorju, kriv. prestopka po 
členu 6. zakona o pobijanju draginje življenskih po
trebščin in brezvestne spekulacije, storjenega s tem. 
da ni imel v gostilniških prostorih sumarno au po
drobno označenih cen raznim jedilom in pijači, ki 
jih prodaja v svoji, gostilni'. 

Zaradi tega je bil obsojen po člentu 6. navedenega 
zakona na 12 ur zapora in na 25 dinarjev denarne 
kazni, ki se izpremeni ob neizterljivosti v nadaljnjo 
kazen 12 ur zapora. 

Okrajno sodišče v Slövenjgradcu, oddelek II., 
• dne 24. aprila 1928. 

C 144/28—1. 997 

Oklic. 
Janez Hočevar, posestnik v Zapogah št. 14, za

stopan po drju. Konradu Janežiču, 'Odvetniku v 
Kamniku, je vložil zoper Jakoba B o h i n j c a iz 
Zapog tožbo, d a bi se priznala J'astnina in dovolila 
vknjižba lastninske pravice. 

Narok za ustno razpravo se j,o določil na dan 
2 4 . m a j a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Ker je sedanje bivališče Jakoba Bohinjca nezna

no, se mu postavlja za skrbnika Ivan Mesner, višji 
pisarniški oficial v p. v Kamniku. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 
dne 27. aprila 1928. . 

C 33/28—3. 998 

Oklic. 
O tožbi Franceta Žnidaršilča zoper neznano kje 

bivajočega Janeza T o m š i č a , da bi se vknjižil 
izbris zastavne pravice pri posestvu vi. št. 14, ka-
tastralna občina Više-vek, se bo vršil narok pri pod
pisanem sodišču dne 3 1 . m a j a 1 9 2 8 . ob dievetih.. 

Tožencu je postavljen za skrbnika Alojzij Žni-
daršič v Ložu št. 7. 

Okrajno sodišče v Ložu, oddelek L, 
dne 27. aprila 1928. 

Ne I 472/28. Proglasitve za mrtve. 974 

O k r o ž n o s o d i š č e v M a r i b o r u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni 
pogreŠanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. zakona z dne 31. marca 1918-, dri. zak. š t 128, 
domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to sporoči 
sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, 
ali naj m n dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, 
stan In zadnje biva
lišče pogrešancev 

Filip Mencinger, 
rojen dne 22. aprila 
1876., posestnik vVe-

česlavcih. 

Sebastijan 
Haložan, 

rojen dne 19. januarja 
1875., posestnik v Do-

klecih. 

Anton Robar, 
rojen dne 1. januarja 
1886., posestnikov sin 

v Leviču. 

Martin Cajllnger, 
rojen dne 24. oktobra 
1893., čevljarski po
močnik v Dragovlču. 

Alo|zi| Kovačlč, 
rojen dne 2. maja 
1887., posestnik v Ku-

kavi. 

Jožef Kis, 
rojen dne 9. avgusta 
1893., poljedelski de
lavec v Pincah št. 1. 

Gabriel Stebib, 
rojen dne 28. novem
bra 1872., želar v Po-

lanclh. 

Franc Matjaftec, 
rojen dne 18. septem
bra 1874., posestnik v 

Selu št. 64. 

Franc Muršič, 
rojen dne 2. februarja 
1886., posestnik v Za-

menclh št. 3. 

Martin Kavaš, 
rojen dne 25. oktobra 
1882., poljedelec v 

Odrancih. 

Marko вубгквв, 
rojen dne 23. aprila 
1889., poljedelec v 

Nedellci. 

Štefan Šomen, 
rojen dne 4. septem
bra 1888. v Brezovici. 

Franc Premzl, 
rojen dne 25. oktobra 
1888., posestnik v Tr-

ničah. 

Anton Maric, 
rojen dne 1. januarja 
1885., poljedelec v 

Rogašovcih š t 25. 

Ivan Zakoič, 
rojen dne 6. junija 
1875., posestnik v 

Odrancih. 

Janoš Horvat, 
rojen dne.27. novem
bra 1891., posestnik v 

Salamoncih. 

Štefan Legen, 
rojen dne 30. junija 
1888., posestnik v 

Ivancih. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Odrinil leta 1914. z 18. hon-
vedskim pehotnim polkom 
na gališko bojišče, kjer prišel 
meseca marca 1915. v rusko 
ujetništvo. V ujetništvu zbolel 
za tifuzom in baje meseca 
junija ali julija 1917. v tabo

rišču blizu Taškenta umrl. 

Odšel leta 1914. k 4. domo
branskemu pehotnemu polku 
In prišel naposled v italijansko 
ujetništvo vAsinari (Sardinija); 
baje zbolel za tifuzom in mese
ca avgusta aH septembra 1918. 
v bolnici v Cagliariju umrl. 
Odrinil meseca avgusta 1914. 
s 26. domobranskim pehot
nim polkom na rusko bojišče, 
kjer prišel v ujetništvo. Zad
njič pisal leta 1917. iz Kijeva; 

od takrat pogrešan. 

Odšel leta 1914. k 3. pionir
skemu bataljonu v Ptuj, prišel 
potem na italijansko bojišče 
in bil ob umiku avstrijske 
vojske leta 1918. težko ranjen; 

od takrat pogrešan. 

Odrinil leta 1914. s 87. pe
hotnim polkom na srbsko 
bojišče, odkoder zadnjič pi
sal meseca julija 1915.; od 

takrat pogrešan. 
Odrinil leta 1914. z 19. lov
skim bataljonom na gališko 
bojišče, kjer baje koncem de
cembra 1914. padel ; od takrat 

vsa) pogrešan. 
Odšel leta 1914. z 29. črno-
vojniškim pohodnim bataljo
nom na srbsko bojišče ; izza 
bitke meseca novembra 1914. 

pri Črnem vrhu pogrešan. 
Odšel leta 1915. k 82. pehot
nemu polku, odrinil z nJim na 
gališko bojišče ter prišel na
posled v Romunijo, odkoder 
zadnjič pisal meseca septem-
bra 1916.; od takrat pogrešan. 

Odšel dne 24. avgusta 1914. 
s 1. pohodnim bataljonom 
87.pehotnegapolkana gališko 
bojišče, odkoder zadnjič pisal 
dne 26. avgusta 1914.; od 

takrat pogrešan. 
Odrinil dne 15. maja 1915. z 
20. honvedskim pehotnim 
polkom v Karpate, kjer bil 
baje dne 20. septembra 1916. 
ranjen; od takrat pogrešan. 
Odrinil meseca avgusta 1914. 
z 48. pehotnim polkom na 
rusko bojišče, kjer baje okoli 
dne 20. avgusta 1914. padel; 

od takrat vsaj pogrešan.; 
Odrinil leta 1914. z 48. pe
hotnim polkom na rusko bo
jišče, prišel dne 16. aprila 
1915. v ujetništvo in meseca 
maja 1916. v taborišču v Troj-
skem Taškentu težko zbolel 
za grižo ; od takrat pogrešan. 
Odšel meseca avgusta 1914. 
s 47. pehotnim polkom na 
gališko bojišče, odkoder zad
njič pisal meseca oktobra 
1914.; od takrat pogrešan. 
Odšel začetkom svetovne voj
ne k 83. pehotnemu polku v 
Szombathely, potem pa z 
9. stotnijo tega polka na rusko 
bojišče. Zadnjič pisal dne 6>ju-
Hja 1917. ; od takrat pogrešan. 

Odrinil leta 1914. v Przemyél, 
prišel meseca marca 1915. v 
rusko ujetništvo ter zadnjič 
pisal dne 27. aprila 1916. Iz 
Taškenta; od takrat pogrešan. 
Odrinil leta 1914. s 83. pe
hotnim polkom na rusko bo
jišče, kjer prišel v ujetništvo, 
iz katerega zadnjič pisal sredi 
leta 1917.; od takrat pogrešan. 
Odrinil meseca aprila 1915. s 
1. četo 20. honvedskega pe
hotnega polka na rusko bo
jišče, kjer baje Še istega leta 
padel; od takrat vsaj pogrešan. 

Žena 
Neža Mencinger. 

Sin 
Franc Haložan. 

Mati 
Ana Robar. 

Brat 
Janez Cajlinger. 

Veronika Zavrnik, 
rojena Brunčič, 

Brat 
Gabriel Kis. 

Sin 
Anton Stebih. 

Žena 
Marija Matjašec. 

Žena 
Marija Muršič. 

Žena 
Katarina Kavas. 

Sestra 
Katarina Dovečar, 
rojena Györkös. 

Žena 
Marija Šomen, 
rojena Horvat. 

Žena 
Marija Premzl. 

Brat 
Leopold Maric. 

Žena 
Marija Zakoič. 

Mati 
Terezija Horvat. 

Žena 
Klara Legen. 

Ime In bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogreSancu 

Franc Korošak, 
sodni oficial 
v Mariboru. 

Franc Korošak, 
sodni oficial 
v Mariboru. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

16.4. 1928.; 
T 133/27—8. 

16. 4.1928.; 
T 2/28—7. 

16.4.1928.; 
T 7/28.-7. 

16. 4. 1928.; 
T 10/28-7. 

16.4.1928.; 
T 13/28—5. 

16.4.1928.: 
T 14/28-6. 

16.4.1928.; 
T 15/28-6. 

Oklicnl rok 
poteče dne 

16.4.1928.; 
T 16/28—5. 

16.4.1928.; 
T 18/28—6. 

16.4.1928.; 
T 20/28-4. 

16.4.1928.; 
T 21/28-5. 

16.4.1928.; 
T 22/28-5. 

16.4.1928.; 
T 25/28-7. 

16.4.1928.; 
T 26/28-7. 

16.4.1928.; 
T 27/28-4. 

16.4.1928.; 
T 28/28—3. 

16.4.1928.; 
,T 31/28—4. 

10. novembra 
1928. 

Nadaljevanje na prihodnji strani. 
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Ime in rojstni dan, 
stan in zadnje biva
lišče pogrešancev 

Štefan Puham, 
rojen dne 17. decem
bra 1886. v Bogojini. 

Matija Baligač, 
rojen dne 24. februarja 
1891., posestnikov sin 

v Ižakovcih. 

Štefan Hožman, 
rojen- dne 28. junija 
1882., poljedelec v 

Filovdh. 

Ivan Horvat, 
rojen dne 24. aprila 
1895., posestnik v 

Srednji Bistrici. 

Ludovik Šinkec, 
rojen dne 6. novembra 
1885., posestnik v 

Panovcih. 

Josfp Kokai, 
rojen dne 23. julija 
1897., poljedelski de
lavec v Čekečki vasi 

št. 47. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odrinil meseca septembra 
1914. z 48. pehotnim polkom 
na rusko bojišče, kjer baje 
dne 14. novembra 1914. pa
del ; od takrat vsaj pogrešan. 
Odrinil meseca avgusta 1914. 
z 48. pehotnim polkom na 
srbsko bojišče ter zadnjič 
pisal spotoma; od takrat 

pogrešan. 
Odrinil dne 15. aprila 1915. k 
48. pehotnemu polku v Veliko 
Kanižo, potem pa dne 20. ma
ja istega leta na srbsko bo
jišče, odkoder prišel težko 
ranjen v bolnico na Cetinje, 
kjer baje meseca avgusta 
1917. umrl ; od takrat vsaj ni 

več glasu o njem. 
Odrinil leta 1915. z 82. pe
hotnim polkom na rusko bo
jišče, kjer prišel še istega 
leta v ujetništvo; od takrat 

pogrešan. 
Odrinil leta 1914. k 83. pe
hotnemu polku ter prišel s 
tem polkom na rusko bojišče, 
kjer baje v začetnih bojih 
med Lublinom in Ivangoro-
dom padel; od takrat vsaj 

pogrešan. 
Odšel meseca oktobra 1918. 
k honvedskemu pehotnemu 
polku v Šopronj in potem 
na rusko bojišče, kjer prišel 
v ujetništvo. Zadnjič pisal 
leta 1914. ; od takrat pogre

šan. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Sestra 
Ana Puhan. i 

i 

1 
Oče 

Andrej Baligač. 

Žena 
Terezija Rozman. 

Svak 
Ivan Cigan, 

posestnik 
v Gornji Bistrici. 

Svak 
Franc Rituper. 

Mati 
Julija Kokaš. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Dan 
in opr. š t 

oklica 

16.4. 1928.; 
T 32/28-4. 

16.4. 1928.; 
T 33/28-4. 

16.4. 1928.; 
T 39/28-3. 

17. 4. 1928.; 
T 40/28-3. 

21.4. 1928.; 
T 41/28-3. 

21.4. 1928.; 
T 42/28-3. 

Oklicni rok 
poteče dne 

10. novembra 
1928. 

E 83/28—5. 767 

Dražbeni oklic 
Dne 2 4. m a j a 1 9 2 8. ob deveta bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastralno občino Rako, a) vi. 
št. 464, b) vi. št. 613. 

Cenilna vrednost: ad a) 78.000 Din, ad b) 6000 
Din; vrednost priteklin: ad a) 1625 Din; najmanjši 
ponudek: ad a) 52.000 Din, ad b) 4000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki jo ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki j© 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 30. marca 1928. 

E 935/27—10. 960 
Dražbeni oklic. 

E 141/28—11.. 959 
Draîbeni oklic. 

Dne 2 3 . m a j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 12 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Veliki Obrez, vi. št. 515 (pare. št. 553 
[travnik] v površini 76 a 15 m2). 

Cenilna vrednost: 15.230 Din; najmanjši ponu
dek: 10.153 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek H., 
dne 16. aprila 1928. 

E 83/28—9. S 0 8 

Dražbeni oklic 
Dne 2 1 . m a j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Butoraj, vi. št. 168. 

Cenilna vrednost: 1067 Din 50 p; najmanjši po
nudek: 712 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek H., 
dne 8. aprila 1928. 

Dne 3 1 . m a j a 19 28. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 2 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Krško vas, vi. 
št. 286 (hiša z dvoriščem in 3 njive). 

Cenilna vrednost: 48.Q00 Din; najmanjši ponu
dek: 38.000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem патоки pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni okblc, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 25. aprila 1928. 

E 103/28—6. 962 

Dražbeni oklic. 

E 3390/27—10. 861" 
Dražbeni oklic 

Na predlog C e l j s k e p o s o j i l n i c e , d. d. v 
Celju, bo dne 1 6. m a j a 1 9 2 8 . ob devetih pri tem 
sodišču v sobi št. 4 na podstavi obenem odobrenih 
pogojev dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Sveti 
Miklavž, vi. št. 197: hiša z gospodarskim poslopjem, 
cenilna vrednost 4200 Din, zemljišče, cenilna vred
nost 5639 Din; vi. št. 71: gozd in vinograd, cenilna 
vrednost 1684 Din 20 p — skupaj 11.523 Din 20 p; 
najmanjši ponudek 7682 Din 12 p. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 1152 Din 32 p. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 24. marca 1928. 

E 401/27-^14. 90° 
Dražbeni oklic. 

Dne 26. m a j a 1 9 2 8 . ob desetih bo po pod
pisanem sodišču na licu mesta v Štrukljevi vasi 
dražba nepremičnin: zemljiška knjiga gtrukljeva vas, 
vi. št. 25 in 61. 

Cenilna vrednost: 38.830 Din; vrednost priteklin: 
400 Din; najmanjši ponudek: 26.153 Din 33 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, H je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek IL, 
đne 20. aprila 1928. 

E 651/27. 888 
Dražbeni oklic 

Dne 15. m a j a 1 9 2 8. ob desetih bo na licu 
mesta v Gornji Bistrici št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Bistrica, vi. št. 4 in 617. 

Cenilna vrednost: 31.800 Din; vrednost priteklin: 
3625 Din; najmanjši ponudek: 23.619 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale'dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno eodiščVv Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 12. aprila 1928. 

E 31/28—7. 7 6 4 

Dražbeni oklic. 
Dne 16. m a j a 1 9 2 8 . ob pol enajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemlJTÈkai knjiga za katastralno občino Jesenice, 
vi. št. 634. 

Cenilna vrednost: 100.443 Din 75 p; vrednost pri
teklin; 65.800 Din; najmanjši ponudek: 83.121 Din 
90 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri 

Drugače pa ee opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deaki tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranjski gori, oddelek II., 
dne 27. marca 1928. 

Dne 2 6. m a j a 1 9 2 8 . ob pol devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 9 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Knezdol, vi. št. 7 (hiša št. 7 v 
Knezdolu z gospodarskimi poslopji in zemljiščem). 

Cenilna vrednost: 52.366 Din 75 p; vrednost pri
teklin: 6095 Din; najmanjši ponudek: 34.9111 Din 
16 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišča najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek IL, 
dne 26. marca 1928! 

E 1013/27—13. 804 
Dražbeni oklic 

Dne 15. m a j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 22 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Zagorje, vi. št. 444. 

Cenilna vrednost: 35.000 Din; najmanjši ponu
dek: 18.100 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Litiji, oddelek II., 
dne 7. aprila 1928.' 

E 5926/27—9. 851 
Dražbeni oklic 

Dne 2 2. m a j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastralno občino Spodnjo 
Šiško, vi. št. 652 (2 njivi). 

Cenilna vrednost: 17.215 Din; najmanjši ponu
dek: 12.000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je ogilasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne moglo več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je rrr nal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni de&ki tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 10. aprila 1928. 
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E 4426/27—14. 862 

Dražbeni oklic. 
Dne 18. m a j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Zgornja Šiška, vi. št. 89. 

Conilna vrednost: 38.381 Din; vrednost priteklin: 
(že všteta v .skupni cenimi vrednosti); najmanjši 
ponudek: 25.588 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Dingače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 10. aprila 1928. 

I. 6477/27—10. 863 
Dražbeni oklic 

Dne 2 5. m a j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastralno občino Selo, vi. št. 1. 

Cenilna vrednost: 52.792 Din 90 p; vrednost pri
teklin (že všteta v cenimi vrednosti); najmanjši po-
nudek: 35.195 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, jo oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
mabit na uradni deski tega. sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 11. aprila 1928. 

E 79/28—8. 678 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 6. m a j a 1 9 2 8 . ob pol' devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Ljutomer, vi. št. 72. 

Cenilna vrednost: 14B.858 Din 50 p; najmanjši 
ponudek: 99.239 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne moglo več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravna] 
v. dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit, na uradni desk] tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek II., 
dne 28. гаатса 1928. 

E 620/28—6. 682 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 3. m a j a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 11 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga. Zgornje' Radvanje, vi. št. 218 (par
cele št. 295, 296 in 297 [travniki] in parcela št. 296/2 
[gozd]). 

Cenilna vrednost: 22.507 Din; najmanjši ponu
dek: 15^005 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
Tiabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 24. marca 1928. 

E 8037/27—10. 809 

Dražbeni oklic 
Dne 18. m a j a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
1.) zemljiška knjiga Podova, vi. št. 161, 2.) zemljiška 
knjiga Podova, vi. št. 469, 3.) zemljiška knjiga Je-
šence, vi. št. 294, 4.) zemljiška knjiga. Gorica, vi. 
št. 103, 5.) zemljiška knjiga Podova, delež vi. št. 42 
(občinska gmajna). 

Cenilna vrednost: ad 1.) 133.216 Din, ad 2.) 728 
Din 50 p, ad 3.) 5239 Din, ad 4.) 8556 Din 60 p, 
ad 5.) 3000 Din; najmanjši ponudek: ad 1.) 88.811 
Din, ad 2.) 486 Din, ad 3.) 3493 Din, ad 4.) 5706 Dita, 
ad 5.)-2000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za

četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki1 je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 2. aprila 1928. 

E 45/28—7. 801 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 2. m a j a 1 9 2 8 . ob osmih bo pri podpisa

nem sodišču v sobi št. 20 dražba nepremičnin: zem
ljiška knjiga za katastralno občino Grabrovec, vi. 
št. 175. 

Cenilna vrednost: 7650 Din; najmanjši ponudek: 
5100 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Metliki, 
dne 6. aprila 1928. 

E 27/28—10, E 542/27—17. 897 

Dražbeni oklic 
Pri podpisanem sodišču bo v sobi št. 20 dražba 

nastopnih nepremičnin: 
dne 15. m a j a 19 28. ob enajstih: vi. št. 187, 

337 in 1004, katastralna občina Metlika; cenilna 
vrednost 26.350 Din, najmanjši ponudek po odbitku 
bremen 1532 Din; 

dne 18. m a j a 1 9 2 8 . ob enajstih: vi. št. 80, 
379 in 649, katastralna občina Pribišje; cenilna 
vrednost skupno 77.455 Din, najmanjši ponudek 
51.557 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

• Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek II., 
dne 22. aprila 1928. 

E 239/28. 886 

Dražbeni oklic. 
Dne 21 . m a j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 24 dražba nepremičnin: 
a) zemljiška knjiga Vinja vas, vi. št. 43, b) zemljiška 
knjiga Cerovec, vi. št. 1703. 

Cenilna vrednost: ad a) 89.535 Din, po odbitku 
užitkov 67.590 Din — torej 21.945 Din, ad b) 2300 
Din; vrednost priteklin: 525 Din; najmanjši! ponu
dek: 16.164 Dia. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 13. aprila 1928. 

E 89/28—10. 853 

Dražbeni oklic 
Dne 2 3. m a j a 19 28. ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Kristan vrh, vi. št, 10, 11, 94, 142 
in 242, in vi. št. 75, davčna občina Hajnsko. 

Cenilna vrednost: 115.076 Din 70 p; vrednost pri
teklin: 9272 Din; najmanjši ponudek: 82.899 Din-
14 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

•Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, 
dne 19. aprila 1928. 

E 88/28. 860 
Dražbeni oklic 

Dne 2 5. m a j a 1 9 2 8. ob pol desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastralno občino Prekopo, vi. 
št. 145 in 281, in zemljiška knjiga za katastralno ob
čino Ojsterško vas, vi. št, 153. 

Cenilna vrednost: 362.859 Din; vrednost prite
klin: 32.483 Din; najmanjši ponudek: 263.561 Din 
50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se.opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek II., 
dne 13. aprila 1928. 

'Razglasi raznih uradov io oblastev. 

Razglas o virementskem in izplačilnem 
prometu z Avstrijo in Švico.* 

Z dnem 1. maja 1928. uvede poštna hranilnica 
na račun svojih lastnikov: čekovnih računov vire-
mentski in izplačilni promet z republiko Avstrijo, 
odnosno s poštno hranilnico na Dunaju, in s Švico, 
odnosno s čekovnim zavodom v Züriehu. Za vire-
mente pobira 1 °/0o provizije, minimalno 2-50 Din, in 
za izplačila v gotovini 1°/oo provizije, minimalno 
5 Din. Za. virementske odobritve iz Avstrije in Švice 
pobira manipulacijsko pristojbino po 0-50 Din, ne 
glede na višino zneska. 

Lastniki čekovnih računov nakazujejo virementi-
ranje, odnosno izplačila, v inozemstvu, z nalogi za 
izplačilo 0. B. R. br. 110, Š. Te naloge lahko iz
dajajo v dinarski vrednosti ali pa v vrednosti drža
ve, v kateri nakazujejo izplačilo ali virement. 

Doslej je uvedla poštna hranilnica mednarodni 
virementski in izplačilni promet s Češkoslovaško, 
Madžarsko, Avstrijo in Švico. 

Iz poštne hranilnice v Beogradu, 
dne 25. aprila 1928.; G. D. br.. 2031. 

Št. 3520/11. 981 2 - 2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 100 q portlandskega ce

menta. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 

10. m a j a 1 9 2 8 . do enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 28. aprila 1928. 

Št. 2155. 1006 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava aparata za mazanje loko

motive. 
Ponudbe naj se vlože do dne 19. m a j a 1 9 2 8. 
Več pri podpisani direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Zabukovci 
(pošta Griže), 

dne 1. maja 1928. 

10.11 Št. 2196. . 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava stružnice. 
Ponudbe naj se vlože do dne 2 4. m a j a 1 9 2 8 . 
Več pri podpisani direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Zabukovci 
(pošta Griže), 

dne 4. maja. 1928. 

Št. 95/1 ex 1928. 

Objava. 
Dekanat filozofske fakultete v Ljubljani opozarja 

one kandidate, ki namerjajo opravljati na tej fakul-

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca> z dne l.maja 1928., št. 97. 
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teti usposobljenostne izpite za pouk na srednjih 
šolah po starem izpitnem redu, d a je po sklepu 
fakultetnega sveta zadnji termin za opravljanje teh 
izpitov nepreklicno in brezizjemno letošnji junijski 
termin. Kandidati, ki namerjajo opravljati omenjeni 
izpit v tem terminu, naj se javijo n a j k a s n e j e 
d o d n e 1 5 . m a j a 1 9 2 8 . 

Dekanat filozofske fakultete v Ljubljani, 
dne 4. maja 1928. 

Dekan: Ozvald s. r. 

Exh. št. 2370/28. 

Razglas o sprejemanja najnujnejših pri 
merov duševnih obolelosti na nevrološko-
psihiatrični oddelek sploSne javne bolnice 
v Ljubljani in v slične zavode v Sloveniji. 

Podpisano ravnateljstvo prekUcuje razglas 
št. 4161, objavljen pod gorenjim naslovom v Urad
nem listu 97 i dne 20. septembra 1927., s pripombo, 
da zadošča odslej za sprejem umobolnih oseb na 
opazovalni oddelek splošne bolnice v Ljubljani zgolj 
zakonito predpisano zdravniško sprejemno izpriče
valo. 

V L j u b i j a n i, dne 3. maja 1928. 

Ravnatelj splošne bolnice v Ljubljani: 
dr . Leopold Ješe s. r. 

naie 100 Din znižati na nominalo 50 Din, skupno 
torej na 5,000.000 Din. Ta sklep je odobrilo mini
strstvo za trgovino in industrijo z odlokom z dne 
20. februarja 1928., br. VI. 5235/27. 

Upniki podpisane družbo se pozivljejo, naj se 
javijo pri družbi v treh mesecih od dne, ko se ta 
objava tretjič priobči. 

V M a r i b o r u, dne 27. aprila 1928. 

Splošna stavbena družba v Mariboru. 

1003 U. št. 134/1—1928-

Razpis službe. 
Razpisuje se s l u ž b a z a i z t e r j e v a l c a pri 

ptujski občini. 
Ponudbe naj ee vlože najkesneje do dne 

1 2 . m a j a 1 9 2 8 . 

Mestni magistrat v Ptuju, 
dne 2. maja 1928. 

Zupan: M. B r e n a č s. r. 

Vabilo na VII. redni občni zbor, 
ki ga bo imel 

Prometni zavod za premog, 
d. d . v L j u b l j a n i , 

dne 2 ! . . m a j a 1 9 2 8. ob desetih v svojih poslovnih 
prostorih v Ljubljani na Miklošičevi cesti št. 15 z 

nastopnim 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) PosiFovno poročilo in predložitev bilance za 
poslovno leto 1927. 

2.) Poročilo in predlog računskih preglednikov. 
3.) Odobritev bilance za leto 1927. in sklepanje 

o predlogu upravnega sveta giede razdelitve do
bička. 

4.) Volitev računskih preglednikov za leto 1928. 
in določitev njih nagrade. 

5.) Volitev v upravni svet. 
6.) Slučajnosti. 

1004 Računski zaključek 
Kolinske tovarne hranil, 

d. d. v Ljubljani. 
Bilanca z a l e to 1927. z dne 3 1 . decembra 1927. 

Aktiva. Pasiva. 

1. Gotovina: 
v blagajni.. 
v poštni hra

nilnici . . . 
2. Naročniki . . 
3. Dobavitelji 

in upniki . . 
4. Zaloge . . . . 
5. Nepremič-

6. Premičnine. 
7. Vrednostni 

papirji . . . . 
8. Kavcije 

*~ 

Din 

333 

6.808 
226.215 

1,838.534 
2,688.810 

1,457.500 
864.366 

6.003 
65 

P' 
1 

55 

loi 
75| 

74 
VI 

— 
— 

— 
— 

7,088.636|91 

1. Delniška 
glavnica . . . 

2. Naročniki . . 
3. Dobavitelji 

i in upniki . . 
, 4. Denarni za-

! 5. Fondi : 
i za kritje iz-
i gub 
! uslužbencev 
6. Dobiček: 

prenos iz leta 
1926 

| za leto 1927. 

1 

Din i p 

2,000.000 
151.227 

580.417 

3,981.640 

127.500 
107.307 

18.284 
1 122.259 

— 
50 

40 

— 

— 
85 

24 
92 

|7,088.636|91 

Račun izgube in dobička z dne 3 1 . decembra 1927. 
Izguba. Dobitek. 

1010 

Razne objave. 
1013 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 3 0 . aprila 1928. 
A k t i v a . Dinarjev 

Metalna podloga . . 370,250.425-42 
Posojila 1.519,860.224-31 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.072,664.873-70 
Račun začasna zamene 293,788.376-86 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic - • 2.138,377.163— 
Saldo raznih računov . . . . . 475,857.627-62 

8.837.153.724-91 
P a s i v a . 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11,180.235-07 
Novčanice v obteku 5.324,738.160— 
Državni račun začasne zamene . . 293,788^76-86 
Terjatve države po raznih raicumih. 80,970.138-21 
Razne obveznosti 875,043.781-77 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,377.163— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870-— 

Po § 12. družbenih pravil dajo posest 25 delnic 
pravico do enega glasu; glasovati sme le oni delni
čar, ki položi vsaj Sest dni pred občnim zborom po
trebno število delnic z nezapadlimi kuponi vred pri 
blagajni Prometnega zavoda za premog, d. d. v Ljub-

!J a i l i - Upravni evet. 

Banka Hauptman & Ko., 
družba z o. z. v Ljubljani. 

1005 
Bilanca z dne 3 1 . decembra 1927. 

Aktiva. Pariva. 

Blagajna . 
Vrednostni 

pirji . . 
Debitorjl . 
Inventar . 

pa-

Din 
4.732 

49.920 
743.816 

17.480 
815.949 

90 

95 

85 

Glavnica 
Kreditorji 
Dobiček 

Din 
40.000 

1722.870 
53.079 

Ì8l5.949|85l 

1 

1. Pogon, kur
java in luč . 

2. Mezde . . . . 
3, Vzdrževanje 

naprav . . . . 
4. Ambalaža . . 
5. Prodajni 

stroški . . . . 
6. Poslovni in 

upravni stro
ški 

7. Pristojbine 
in davki . . . 

8. Amortizacija 
9. Dobiček: 

prenos iz leta 
1926 

za leto 1927. 
i 

Din | p 

157.320 
438.962 

/ 
129.829 
819.918 

918.111 

2,383.104 

241.326 
230.254 

18.284 

24! 
86 

— 
81 

3« 

o« 

93 
— 

24 
122.259 92 

5,459.371186 

1. Prenos iz mi
nulega leta . 

2. Kosmati do-

(—» 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

Din 

18.284 

5,441.087 

5,459.371 

P | 
1 

24 

62 

80, 

Bilančni zaključek je bil na predlog račiuiskih 
revizorjev na občnem zboru odobren. 

Objava. 
Po sklepu občnega zbora z dne 26. aprila 192S: 

so izplačuje i z z a d n e 4. m a j a 1 9 2 8 . 4 %. n a 
d i v i d e n d a , t. j . D i n 4 0-— n a e n o d e l n i c o , 
proti predložitvi kupona št. 2 ali v Kblmsiki tovarni, 
hranil ali pa pri Kreditnem zavodu za trgovino in 
industrijo v Ljubljani. Upravni svet. 

1009 

Aktiva. 

Računski zaključek Tovarne verig, d. d. v Lescah pri Bledu. 

Č i s t a b i l a n c a z d n e , 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 7 . Pas iva . 

8.837,153.724-91 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne* dolžnike brez razlike — 6 % na teto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Blagajna in terjatve pri poštnih hranilnicah 
Dolžniki 
Stavbe in zemljišča , . . . . 
Stroji in električne naprave 
Inventar 
Zaloga sirovin, polizdelkov in izdelkov . 
Tehnične obratne potrebščine . . . . . 

Din 

147.146 
12,089.857 
1,150.392 

920.341 
158.324 

1,618.880 
166.283 

Ï7Ï 

Delniška glavnica . . 
Rezervni sklad . . . . 
Upniki 
Prenos dobička iz leta 

1926 
Dobiček v letu 1927. . 

2,500.000 
486.536 

3,084.632 

Din 3.117-18 
, 176.939-80 

D e b e t . 

6,251.226: 

R a č u n i z g u b e i n d o b i č k a z d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 7 . 

Din 

180.056 

6,251.226 

98 

171 

Kredit. 

975 3 - 2 Objava. 
Na obenem zboru delničarjev Splošne stavbene 

družbe v Mariboru z dne 4. avgusta 1927. je bilo 
sklenjeno, družbeno delnffiko glavnico 10,000.000 Din 
z odkolkovanjem emitiranih 100.000 delnic od nomi-

Plače in mezde 
Davki in pristojbine 
Obresti in provizije 
Odpisi na strojih, nepremičninah in pre

mičninah ' 
Upravni in obratni stroški 
Prenos dobička iz leta 1926 
Čisti dobiček v letu 1927 . . 

Din 

1,689.806 
289.022 
552.208 

322.202 
1,098.449 

3.117 
176.939 

4,131.746 

Din 

Kosmati prebitek . 4,131.746 

||4,131.746 

10 

16 

Objava. 
Po sklepu VI. rednega občnega zbora z dne 28. aprila 1928. bo izplačevala Tovarna verig, d. d. 

v Lescah pri Bledu, za leto 1927. 
6 % n o d i v i d e n d o , t . j . D i n 6 * — p o d e l n i c i z a » k u p o n St. 6, 

k i se bo vnovčeval izza dne 1. m a j a 1 9 2 8. 
Kupone- bosta izplačevali Ljubljanska kreditna banka in Zadružna gospodarska banka, d. d. 

v Ljubljani. 
V Lescah pri Bledu, dne 28. aprila 1928. U p r a v n i » v e t . 

Odgovorni urednik: Anton Fnntek т Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. т Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrož» v Ljubl jani 

•'iiji&šter 
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45. V Ljubljani, dne 9. maja 1928. 
Л 

Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URAD Y T C S 4 1 

u s м 
ljubljanske in mariborske oblasti 

ï e e b i n a : 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
142. Zakon o Izpremembah in dopolnitvah v zakonih o 

stanovanjih z dne 15. maja 1925., z dne 23. oktobra 
1926. in z dne 29. oktobra 1927. 

143. Uredba o farmacevtskem oddelku na filozofski fakul
teti univerze kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
v Zagrebu. 

144. Odločba, s katero se znižujeta minimalni postavki 
uvozne tarife na električne aparate za štetje in mer
jenje električnega toka in na kable za podzemeljsko 
ali podvodno prevajanje električnega toka. 

145. Odločba o uvoznem ocarinjanju kompletnih instalacij 
vodovodnih central. 

146. Pojasnilo o priznanju lekarnarske prakse. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti, med njimi: 

147. Razglas o odobritvi proračunov okrajnih zastopov 
v mariborski oblasti za leto 1928. 

Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. 
Razne objave. 

Naznanilo. 
Na mnogoštevilna vprašanja naznanjamo, 

da je Uradni list 41 z dne 27. aprila 1928., v 
katerem je natisnjen finančni zakon za leto 
1928./1929., Se v zalogi. Posamezni izvodi se 
dobivajo po 5 Din. 

Upravništvo U r a d n e g a l i s ta . 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
t* Hrvata i Slovenaca", 

Številka 99 z dne, 3. maja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 31ega 

татса 1928.: Postavljena je po službeni potrebi pri 
direkciji državnih železnic v Ljubljani za uradnico 
v 1. skupini III. kategorije Emilija J e r a s , dose-
danja uradnica v isti skupini iste kategorije pri eks
pozituri, za kontrolo dohodkov generalne direkcije 
državnih železnic v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 31ega 
marca 1928.: Postavljen je po členu 110. zakona o 
državnem prometnem osebju na razpoloženje Ernest 
V a r g a z o n, načelnik komercialnega oddelka pri 
direkciji državnih železnic v Ljubljani in uradnik v 
4. skupini I. kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva кта!ја z dne 20ega 
aprila 1928.: Upokojeni so pri direkciji državnih že
leznic v Ljubljani: po prvem odstavku člena 127. 
zakona o državnem prometnem osebju: Fran A r k o, 
uradnik v 3. skupini I. kategorije; po poslednjem 
odstavku člena 127. zakona o državnem prometnem 
osebju Fran R e b e c , uradnik v 2. skupini, pod
skupini a), П. kategorije; po prvem odstavku člena 
127. zakona o državnem prometnem osebju Fran 
Z o r e in Jakob K o v a č , uradnika v» 1. skupini 
Ш. kategorije; po točki 3.) člena 148. v zvezi s čle
nom 151. in s točko 4.) člena 127. zakona o držav
nem prometnem osebju glede na izvršno razsodbo 
prvostopnega disciplinskega sodišča: pri direkciji 
državnih železnic v Ljubljani št. 109/27 Alojzij N e -
k r o p , uradnik v 1. skupini III. kategorije. 

Številka 100 z dne 4. maja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 2. apri

la 1928.: Odlikovani so: 
z redom sv. Save ЈП. vrste: dr. Ludovik B ö h m , 

direktor trgovinske akademije v Ljubljani; 
z redom sv. Save IV. vrste: Josip G o g o 1 a, di

rektor državne trgovinske šole v Ljubljani; Pavel 
K r y 1 in Stane P r e m e 1 č, profesorja na državni 
srednji tehnični šoli v Ljubljani; 

z redom sv. Save V. vrste,: Josip B a r a n, stro
kovni učitelj na državni srednji tehnični šoli v Ljub
ljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 14ega 
aprila 1928.: Sreska hidrotehnicna oddelka v Ljub

ljani in Mariboru sta z dnem 1. maja 1928. ukinjena; 
njiju pristojnost, osebje in inventar prevzameta ob
lastna hidrotehnicna oddelka v Ljubljani i!n Mari
boru. 

Objavi ministrstva1 za notranje posle: Iz držav
ljanske zveze kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev smeta, izstopiti: 1.) zaradi sprejema avstrijskega 
državljanstva: dr. Edvard L u s c h a n, bančni urad
nik na Dunaju, rojen v Ljubljani in tja pristojen; 
2.) zaradi sprejema italijanskega državljanstva: Fran 
P e t e k , inženjer v Meranu, rojen v Liscah in pri
stojen v Spodnje Sečovo, srez Šmarje pri Jelšah, 
skupno z ženo R.ozo. 

Odlok ministra za. finance z dne 28. aprila 1928.: 
Za čas od dne 15. maja 1928. do dne 15. oktobra 
1928. se otvarja na Bledu oddelek glavne carinar
nice II. vrste na Jesenicah, in sicer izključno za ca
rinske posle, ki se nanašajo na potniški promet.. 

Odlok generalnega direktorja carin z dne 26ega 
aprila 1928.: Sprejeta je ostavka, ki jo je podal na 
carinskoposredniško službo Josip Z i d a r i č, ca
rinski posrednik pri carinarnici v Ljubljani. 

Objava generalne direkcije davkov z dne, 3. aprila 
1928.: «Udruženje trgovaca i industrijalaca» v Som-
boru je oproščeno plačevanja takse iz tar. post. 1. 
taksne tarife za vse vloge in prošnje, ki jih pošilja 
državnim oblastvom, razen v civilnih pravdah. 

Številka 101 z dne 5. maja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 20ega 

aprila 1928.: Upokojen je po členu 234. uradniškega 
zakona Engelbert G a n g 1, oblastni šolski nadzornik 
v Ljubljani, uradnik v 4. skupini I. kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 25ega 
marca 1928.: Pomaknjen je iz 3. skupine II. katego
rije v 2. skupino П. kategorije Pavel G r č ar-, od-
delkovni šef pri tobačni tvornici v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 28ega 
marca 1928.: Premeščen je po službeni potrebi k 
davčnemu uradu v Mariboru Ferdo K o c u v a n , 
višji davčni upravitelj v 2. skupini П. kategorije pri 
davčnem okrajnem oblastvu v Mariboru. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 28ega 
marca 1928.: Sprejeta je ostavka, ki so jo podali na 
državno službo knjigovodje v 2. skupini П. kate
gorije pri delegaciji ministrstva financ v Ljubljani: 
Joža P i r e , Fran P o ž e n e 1, Jernej E r m a n in 
Fran S e 1 a n. 

Odlok ministra za poljedelstvo in vode t, dne 
24. marca 1928.: Postavljen je pri sreskem hMro-
tehničnem oddelku v Ptuju za inženjerja v 8. sku
pini I. kategorije Vladimir K n e z , stalni inženjer
ski pripravnik v 9. skupini I. kategorije pri ietem 
oddelku. 

P o p r a v e k . 
V Uradnem listu 42 z dne 30. aprila 1928. (stran 

289.) se mora glasiti v prvem stolpcu, šesti vrsti 
drugega odstavka, pravlno: Friderik V i h e r (ne: 
Wri'scher). 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

142. 
Mi 

A l e k s a n d e r I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v LXL redni seji, ki jo je imela 
dne 28. aprila 1928. v Beogradu, in da smo Mi po

trdili in potrjujemo 

Zakon 
o izpremembah in dopolnitvah 
v zakonih o stanovanjih z dne 
15. maja 1925., z dne 23. ok
tobra 1926. in z dne 29. ok

tobra 1927.,* 
ki se glasi: 

Člen 1. 
Z dnem 1. maja 1928. preneha vsako dodelje

vanje stanovanj. Vsako stanovanje, ki je bilo ali je 
podvrženo omejitvi glede svobodnega razpolaganja, 
pa se je izpraznilo doslej ali se bo izpraznilo, ostane 
najemodajalcu na svobodno razpolaganje. 

Ölen 2. 
Od omejitve po tem zagonu so oproščena: 
1.) vsa stanovanja, večja od treh sob; 
2.) stanovanja treh sob, v katerih stanuj<< rod

bina, manjša od treh članov; in 
3.) stanovanja dveh sob, v katerih stanuje manj 

nego dve osebi. 
Za sobe se ne računijo: kuhinja, prednja soba, 

hodnik, jedilna shramba, instalirana kopalnica in 
sobica za posle (služinčad). 

Člen 3. 
Za stanovanja, ki ostanejo od dne 1. maja t. L 

do vštetega dne 1. maja 1929. pod omejitvijo po 
prednjem členu, se določa, ako so higienska, ta-le 
najemnina, in sider: v mestih do 100.000 prebivalcev 
desetkrat, v mestih s preko 100.000 prebivalci pa 
dvanajstkrat večja od predvojne najemnine (dne 
1. julija 1914.). 

Za nehigienska stanovanja, ki jih proglasi za 
taka pristojno oblastvo na zahtevo dotičnega na
jemnika, je višina najemnine ona, ki jo je plačal 
najemnik za mesec april 1928., dokler lastnik ne 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 3. maja 1928., št. 99/XXXII. 
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spravi stanovanja v pravilno stanje. Ta odredba 
vetja za mesta s preko 50.000 prebivalci. 

Predvojna krona ali predvojni perper se računi 
za dinar. 

Ölen 4. 
Najemniki, ki izgube po tem zakonu pravico do 

zaščite, a so stanovali do dne, ko stopi ta, zakon v 
veljavo, v «tanovanjih, ki spadajo pod točko 1.) 
člena 2. tega zakona, se morajo, če jim je bilo stano
vanje odpovedano, preden stopi ta zakon v veljavo, 
izseliti do dne 1. junija 1.L; vsi ostali, ki tudi izgube 
pravico <io zaščite po tem zakonu in jim jo bilo 
stanovanje odpovedano, preden stopi tai zakon v 
veljavo, se morajo izseliti do dne 1. julija t. 1. 

Člen 5. 
Noben najemnik ne sme imeti obenem dveh sta

novanj v istem kraju. Kolikor pa' spada eno teh sta
novanj pod odredbe tega zakona, jo postopati z njim 
kakor s praznim stanovanjem. 

Člen 6. 
Občinsko oblastvo mora ugotoviti komisijski: 
a) na najemnikovo zahtevo: a li.stano vanj e ustre

za ali ne ustreza občim gradbenim in najvažnejšim 
higienskim pogojem; 

b) na najemodajalčevo zahtevo: ali je stanovanje 
spravljeno v pravilno stanje ali ne. 

Take ugotovitve občinskih cblastev so obvezne 
za sodišča. 

Člen 7. 
Vse spore po tem zakonu, ne glede na vrednost, 

rešujejo kot nujne v enem mesecu na prvi instanci 
sodniki poedinci sodišč prve stopnje, odnosno ko
tarska ali okrajna sodišča; na pritožbe pa izdajajo 
rešitve v 15 dneh na poslednji instanci sodišča prve 
stopnje (okrožna sodišča, sodbeni istoli). Glede vseh 
sporov in zahtevkov po tem zakonu veljajo predpisi 
civilnopravdnega postopka. Rok za vložitev pritožbe 
znaša osem dni. 

Kar se tiče plačevanja takse, se pobira tudi v 
vseh teh sporih taksa po tar. post, 173., 174. in 176. 
zakona o taksah. Vrednost spora se določa po eno
mesečni najemnini za stanovanje. 

Člen 8. 
Odredbe členov 2., 8. in 10. zakona o stanovanjih 

z dne 15. maja 1925. ostanejo v veljavi do dne 
1. maja 1929. 

Člen 9. 
Minister za socialno politiko se pooblašča, da 

sme izdati potrebne odredbe za izvrševanje tega za
kona. 

Člen 10. 
Ko stopi ta zakon v veljavo, prenehajo veljati 

vse določbe dosedanjih zakonov o stanovanjih, ki 
nasprotujejo predpisom tega zakona. 
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zakona za proračunsko leto 1926./1927. z dne 19. ju
lija 1926. razširjen na vseučilišče kraljevino Srbov, 

Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, to-le 

Uredbo 
o farmacevtskem oddelku na filozofski 
fakulteti univerze kraljevine Srbov, Hrva

tov in Slovencev v Zagrebu.* 
I. Naloga farmacevtskega oddelka. 

Člen 1. 
Farmacevtski oddelek filozofske fakulteto v Za

grebu ima nalogo, obravnavati farmacevtsko zna
nost in izobražati strokovne delavce v farmaciji. 

II. Vpis slušateljev v farmacevtski oddelek. 

Člen 2. 
V farmacevtski oddelek filozofske fakulteto se 

sme vpisati vsakdo, ki je dovršil višji tečajni izpit 
(maturo) na gimnaziji ali realni gimnaziji z latinskim 
jezikom v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Oni, ki so opravili višji tečajni izpit na Teamih gim
nazijah brez latinskega jezika, a se hočejo vpisati v 
farmacevtski oddelek filozofske fakultete, se mo
rajo izkazati pred vpisom z izpričeval om iz ilatin-
skega jezika v obsegu višjega tečajnega izpita. 

Za vpis inozemcev se priznavajo srednje šole, ko
likor ustrezajo učnemu načrtu in zahtevam srednjih 
šol te kraljevine. Inozemci, ki so opravili priprav
niški izpit (tirocinij) v svoji državi, se smejo takoj 
vpisati v tretji semester farmacevtskih študij. 

III. Trajanje farmacevtskih študij. 

Člen 3. 
Farmacevtske študije trajajo štiri leta. 
V prvem študijskem letu po vpisu v farmacevtski 

oddelek filozofske fakultete izvršuje slušatelj prak
tične vaje v eni ali drugi1 javni lekarni kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, in sicer zdržema, od 
dne 1. oktobra do dne 30. junija. 

Praktične vaje v javni lekarni so pod nadzor
stvom ministrstva za narodno zdravje, ki izda, ko 
je zaslišalo mnenje farmacevtskega oddelka filo
zofske fakultete, sporazumno z mhiietfretvom. za pro-
sveto v ta namen poseben pravilnik. Potrdilo o iz
vršenih vajah vpiše v indeks predstojnik lekarne, 
v kateri je slušatelj izvršil vaje, sopodpiše pa ga pri
stojno sanitetno oblastvo; nato potrdi dekan filozof
ske fakultete oba semestra prvega študijskega leta. 

V drugem, tretjem in četrtem letu se vpisujejo 
slušatelji za predavanja in vaje, kar jih je predpisa
nih v farmacevtskem oddelku filozofske fakultete. 
Pred vpisom v drugo leto farmacevtskih' študij in 
po izvršenih praktičnih vajah v javni lekarni mora 
slušatelj opraviti' predpisani uvodni izpit (člen 6.). 

Člen 11. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko ga kralj 

podpiše, obvezno moč pa dobi dne 1. maja 1928. ter 
velja do dne 1. maja 1929. 

Našemu ministru za socialno politiko priporo
čamo, naj razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, 
naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom zapove
dujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsakomur 
pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30.aprila 1928. 

Aleksander s. r. 
Minister Predsednik 

za socialno politiko: ministrskega sveta: 
Čed. A. Radović s. r. Velja Vukićevlć e. r. 

Videl in pritisnil državni (Podpisi 
pečat: ostalih ministrov.) 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde 

Mil. AnUVuJlčlćs.r. 
L. S. 

143. 
Mi 

Aleksander I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

predpisujemo na predlog Našega ministra za pre
sveto in na podstavi člena 37. zakona o univerzi v 
Beogradu z dne 27. februarja 1905., ki je bu s čle
nom 1. zakona o Lzpremembi člena 89. finančnega 

IV. Predavanja. 

Člen 4. 
V farmacevtskem oddelku filozofske fakultete se 

predavajo te-le znanosti:-
v prvem študijskem letu 

v p r v e m i n d r u g e m s e m e s t r u : 
elementarne praktične vaje iz farmacije; 

v drugem študij đkem letu 
1.) v t r e t j e m s e m e s t r u ; 
a) eksperimentalna; fizika, 4 do 5 ur; 
b) obča botanika (morfologija in fiziologija) 5 ur; 
c) mikroskopske vaje iz botanike, 3 ure; 
d) anorganska kemija, 5 ur; 
e) kemijsko kvalitativne vaje, 12 ur; 
2.) v č e t r t e m s e m e s t r u : 
a) eksperimentalna fizika, 4 do 5 ur; 
b) sistematična botanika, 5 ur; 
c) vaje v spoznavanju rastlin (posebno zdravil

nih rastlin), 3 ure; 
d) organska kemija, 5 ur; 
e) kemijske kvalitativne vaje, 12 ur; 

v tretjem Studijskem letu 
1.) v p e t e m s e m e s t r u : 
a) analitična kemija, 3 ure; 
b) osnove fizikalne kemije, 2 uri; 
c) kemijske kvalitativne vaje, 12 ur; 
d) farmakognozija, 3 ure; 
e) farmakognoške vaje, 5 ur; 
f) človekova anatomija in fiziologija, 3 ure; 

'* < Službene Noivine kraljevine Srba, Hrvafa i 
Slovenaca» z dne 27. aprila 1928., št, 94/XXX. 
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2.) v š e s t e m s e m e s t r u : 
a) farmacevtska kemija., 5 ur; 
b) vaje iz farmacevtske kemije, 2 uri; 
c) farmakognozija, 5 ur; 
d) farmakognoške vaje, 5 ur; 
e) higiena z bakfceriologijo, 3 ure; 
f) bakteriološke vaje, 3 ure; 

v četrtem študijskem letu 
1.) v s e d m e m s e m e s t r u : 
a) farmacevtska kemija, 6 ur; 
b) vaje iz farmacevtske kemije, 12 ur; 
c) farmakognoške vaje, 5 ur; 
d) farmacevtska tehnologija (praktična farma

cija), 3 ure; 
e) vajo iz farmacevtske, tehnologije, 4 ure; 
2.) v o s m e m s e m e s t r u : 
af) farmacevtska tehnologija (praktična farma

cija), 3 ure; 
b) vaje iz farmacevtske tehnologije, 4 ure; 
c) farmakologija (s toksinologijo), 3 ure; 
d) sanitetno zakonodajstvo, posebno glede na 

iekarniške zakone, 2 do 3 ure; 
e) trgovinska znanost in trgovinsko-lekarniško 

knjigovodstvo, 2 do 3 ure; 
f) preizkušanje življenskih potrebščin (tečaj). 

V. Izpiti. 

Ölen 5. 
Da doseže slušatelj farmacevtskih znanosti stop

njo magistra farmacije, mora opraviti: 1.) uvodni 
izpit, 2.) dva diplomska izpita, 3.) lekarniški državni 
strokovni izpit. 

Člen 6. 
Uvodni izpit se opravlja po praktičnih vajah, iz

vršenih v javni lekarni (člen 3.), prod vpisom v 
drugo študijsko leto farmacevtskih študij pred po
sebno komisijo, sestavljeno iz profesorjev ikemije, 
farmakognozije in farmacevtske tehnol'ogijo (prak
tične farmacije), ki so obenem učitelji v farmacevt
skem oddelku fakultete. Izpitu predseduje dekan 
filozofske fakultete, prisostvuje pa mu tudi odpo
slanec ministra za narodno zdravje. Uvodni izpit se 
opravlja redoma v poslednjem tednu meseca sep
tembra. 

Ölen 7. 
Uvodni izpit je sestavljen iz praktičnega in teo

retičnega izpraševanja. Namen ' vsaikemui izpitu je 
ugotoviti, ali je kandidat dovolj spreten, napravljati 
zdravniške recepte in izvajati enostavne kemijsko 
operacije. V tem pogledu se zahteva: 

a) da je zmožen, napraviti zdravilo, predpisano v 
receptu, ter ga oceniti po cenovniku; 

b) da je zmožen, napraviti enostaven lekarniški 
preparat, ki se da izdelati v kratkem času. 

Nadalje se zahteva od kandidata: 
c) iz kemije: da so mu znani elementarni pojmi 

kemije; 
d) iz farmakognozije: da so mu znane najnavad-

nejše in najvažnejše droge, 'ki se uporabljajo v le
karni in so predpisane v farmakopeji, in njih izvor; 

e) iz botanike: da so mu znani elementi morfo
logijo rastlin in da pozna najnavadnejše oficinalno 
rastline. 

Teoretični izpit traja za enega kandidata najdlje 
eno uro, praktični pa najdlje dve uri. 

O iK4ipohu izpita odloči komisija z večino glasov, 
oceni pa se: «odličen», «dober», «zadosten» in 
«nezadosten» («odličan», «dobar», «dovoljan» in 
«nedovoljan»). Uspeh izpita se vpiše v poseben za
pisnik, dekan pa vpiše ocene posebe v kandidatov 
indoles. 

Ce kandidat pri izpitu ni zadostil, sme ponavljati 
izpit čez tri mesece, najkasneje pa pred koncem 
tretjega semestra znanstvenih študij. Ce kandidat 
na opravi uvodnega izpita pred koncem tretjega 
semestra, se mu ta semester ne overovi. 

Ölen 8. 
Za diplomske izpite sta dve izpraševalni komisiji: 

za prvi in za drugi diplomski izpit. Predsednik obe
ma komisijama je dekan (prodekan) filozofske fa
kultete, člani pa so profesorji ali učitelji onih pred
metov, ki se izpraSujejo pri izpitu, ali njih namest
niki. Ce je glavni izpraševatelj zadržan, pozove pred
sednik na predlog ostalih članov komisijo namest
nika. 

Člen 9. 
Predmeti prvega diplomskega izpita so: fizika, 

botanika, kemija (organska in anorganska). Redna 
roka za prvi diplomski kpit 'sta: poslednjih štirinajst 
dni četrtega' semestra in prvih štirinajst dni petega 
semestra. Poslednji rok za prvi diplomski izpit je 
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zadnjih štirinajst dni šestega semestra. Izreden rok 
za prvi diplomski izpit sme določiti dekan sporaz
umno s člani komisije. 

Ölen 10. 

Predmeti drugega diplomskega; izpita so: anali
tična kemija, farmacevtska kemija, farmakognozija 
in farmacevtska tehnologija (praktična farmacija). 
Ta izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega 
dela. Praktični del izpita se opravlja v laboratorijih 
dotičnih predmetov. Iz analitične kemije mora iz
vesti kandidat kvalitativno analizo organske ali an
organske zmesi ali sestavljene kemijske spojine ali 

pa izvršiti enostavnejšo kvantitativno določitev, bo» 
disi gravimetrično, bodisi volumetric-no. 

Iz farmacevtske kemije mora preizkusiti kandi
dat oficinalen kemijski ali farmacevtski preparat po 
predpisih farmakopeje na istovetnost in kakovost. 

Iz farmakognozije mora dokazati kandidat na 
predloženih organskih drogali, da umeje rabiti mi
kroskop, da pozna predloženel objekte in da jih 
umeje preizkušati na čistoto in kakovost. 

Rok za drugji diplomski izpit je določen v po
slednjem mesecu osmega semestra. Izreden rok do
loči dekan fakultete sporazumno s komisijo. 

Ölen 11. 
Prijavi k diplomskim izpitom mora priložiti kan

didat: a) za prvi diplomski izpit: 1.) krstni list ali 
rojstni list, 2.) izpričevalo o višjem tečajnem izpitu 
z latinskim jezikom, 3.) indeks s potrdilom, da je 
opravil uvodni izpit in poslušal predavanja, pred
pisana v drugem študijskem letu; b) za dragi di
plomski izpit: 1.) izpričevalo o prvem opravljenem 
diplomskem izpitu, 2.) indeks predavanj s potrdilom', 
da je poslušal predavanja v tretjem in četrtem štu
dijskem letu, 3.) izpričevalo o opravljenem posamez
nem izpitu (kolokviju) iz nastopnih predmetov: iz 
fizikalne kemije, higiene z bakteriologijo, farmako
logije s teksinologijo in človekove anatomije in fizio
logije. 

Ölen 12. 
Diplomski izpiti so javni; vendar pa je predsed

nik upravičen, omejiti pristop samo na slušatelje 
farmacije. 

Izpraševanje iz poedinih teoretičnih predmetov 
traja za vsakega kandidata najdlje pol ure. Koliko 
Saša traja izpit iz poedinih praktičnih predmetov dru
gega diplomskega izpita, so ravna po nalogi, ki naj 
jo kandidat izvrši. 

, Uspeh izpita iz poedinih predmetov oceni dotični 
izpraševatelj. Ocene o uspehu izpita so: «odličen», 
«dober», «zadosten» in «nezadosten» («odličan», «do
bar», «dovoljan» in «-nedovoljan»). Predsednik vpiše 
ocene za vsak predmet v izpitni zapisnik, v katerega 
je že prej vpisal kandidatovo ime, njega priimek, 
mesec in leto rojstva, vero in dovršene študije. 

Na podstavi vseh ocen iz poedinih predmetov 
določi izpraševalna .komisija končno oceno o uspehu 
vsega diplomskega izpita. Öo je dosegel kandidat v 
vseh predmetih dober ali zadosten uspeh, se proglasi 
za .sposobnega; češe oceni najmanj iz dveh predmetov 
z oceno «odličen» in iz ostalih predmetov z oceno 
«dober», se proglasi za odlično sposobnega. Končno 
oceno vpiše predsednik v izpitni zapisnik in v kan
didatov indekis^ ji pristavi svoj podpis in pritisne 
žig izpraševalno komisije. Izpitni zapisnik podpišejo 
predsednik in vsi ostali člani izpraševalne komisije. 
O uspelem diplomskem izpitu se izda kandidatu iz
pričevalo, ki ga podpišejo poleg dekana vsi izpraše-
vatelji. 

Ölen 13. 
Za kandidata, ki ne uspe iz enega ali več pred

metov, veljajo ti-lo predpisi: 
a) Pri prvem diplomskem izpitu: 
Če ni uspel kandidat iz enega predmeta, sme 

ponavljati izpit iz tega predmeta najzgodneje v pri
hodnjem rednem izpitnem roku. öe ne uspe pri po
pravljalnem izpitu, se sme iznova prijaviti v pri
hodnjem rednem, roku; če pa ne uspei niti pri tem 
drugem popravljalnem izpitu, sme opravljati tretjič 
in zadnjič popravljalni izpit s posebnim dopustilom 
fakultetnega sveta. Če ni uspel kandidat iz dveh 
ali več predmetov, sine ponavljati izpit iz vseh pred
metov šele v drugem prihodnjem roku. Če no uspe 
pri tem ponavljalnem izpitu samo iz enega predmeta, 
sme ponavljati izpit iz tega predmeta v prihodnjem 
rednem roku. Če ne uspe pri.ponavljalnem izpitu iz 
dveh ali več predmetov, sme; ponavljati izpiit šele v 
drugem prihodnjem rednem .roku. če no opravi kan
didat prvega diplomskega izpita do konca šestega 
semestra farmacevtskih študij, se brezpogojno ne 
sme vpisati v siedmi, semester. 

b) Pri drugem diplomskem izpitu: 
Če ni uspel kandidat iz enega predmeta, veljajo 

pri ponavljanju isti predpisi kakor pri prvem, di
plomskem izpitu. Prav to velja tudi, če ne uspe iz 
dveh ali več predmetov. Pri vsakem popravljalnem 
izpitu iz dveh ali več predmetov mora biti poleg iz-
praševatelja trajno navzočen tudi' predsednik komi
sije. 

Člen 14. 
Kandidatom, ki so 1.) zadostili zahtevam diplom

skih izpitov, 2,) dovršili po diplomskih izpitih dvo
letno prakso v katerikoli javni lekarni kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, 3.) uspešno opravili 
državni strokovni izpit, izda dekan filozofske fakul
tete, diplomo magistra farmacije. Besedilo diplome 
predpiše filozofska fakulteta. Ta diploma se izda z 
zaprisego in promocijo, ki ji prisostvuje poleg, de
kana en član izpraševatelj pri. drugem diplomskom 
izpitu, ki je obenem redni profesor fakultete, po 
možnosti pa tudi en delegat komisije za državni 
strokovni izpit. Ti tudi podpišejo diplomo. 

Inozemcem, ki so zadostili predpisom diplom
skega izpita in dovršili dvoletno prakso v javni 
lekarni', se izda diploma magistra farmacije brez 
promocije in zaprisege samo na posebno formulo za
obljube. 

Člen 15. 
Slušatelji farmacevtskega oddelka so redni slu

šatelji filozofske fakultete; če hočejo nadaljevati 
študije na filozofski fakulteti, da bi dosegli doktorat 
filozofije, se jim. vštejo šest semestrov fairmacevts-kih 
študij samo, ako jim je glavni predmet strogih iz
pitov kemija (farmacevtska ali obča) ali farmako
gnozija. 

VI. Prehodna in končna določila. 

Člen 16. 
Za redne slušatelje, ki so se vpisali leta 1926./ 

/1927. v prvo leto farmacevtskih študij na doseda
njem farmacevtskem tečaju filozofske fakultete, hi 
za ono, ki so že sedaj v lekarniški praksi, veljajo 
dosedanji red m izpitni predpisi za. farmacevtske 
študije na zagrebški univerzi. 

Člen 17. 
Ta uredba stopi v veljavo, ko jo kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi z dnem, ko se razglasi v «Služ
benih Novinah». 

V B e o g r a d u , dne 6. aprila 1928.; P. br. 5572. 

Aleksander s. r. 
Minister za presveto: 

Milan Grol s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 
144. 

Odločba, s katero se znižujeta minimalni 
postavki uvozne tarife na električne apa
rate za Štetje in merjenje električnega 
toka in na kable za podzemeljsko ali 
podvodno prevajanje električnega toka.* 

Ministrski svet jo sprejel v seji z dne 27. aprila. 
1928. na podstavi člena 15. v predlogu zakona o 
obči carinski tarifi ped C. br. 16.300 to-le odločbo: 

1.) Minimalni postavki iz naslednjih tarifnih šte
vilk uvozne tarife v predlogu zakona o obči carinski 
tarifi se znižujeta na te-Ie postavki: 

a) iz tar. št. 665., točke 3., na električne aparate 
za štetje in merjenje električnega toka od 150 Dih 
na 50 Din; in 

b) iz tar. št. 669., točke 1., na kable za pod
zemeljsko ali podvodno prevajanje električnega toka 
od 50 Din na 10 Din. 

2.) Znižani postavki iz točke 1.) te odločbe sie 
uporabljata ob pogojih, «ki jih predpiše minister za 
finance, in sicer, dokler so ne začno predmeti, na
vedeni pod a) in b) v točki 1.) te odločbe, izdelovati 
v državi. 

3.) Ta odločba stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah». 

Predsednik ministrskega sveta: 
Velja Vukićević s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

145. 
Odločba o uvoznem ocarinjanja komplet

nih instalacij vodovodnih central.* 
Na sproženo vprašanje, kako naj se ocarinjajo 

kompletne instalacije vodovodnih central, sem od
ločil na podstavi člena 23. v predlogu zakona o obči 
carinski tarifi po zaslišanju carinskega sveta: 

Za kompletne instalacije za gradnjo tvornic iz 
točke 5. občih opazk k XV. delu v predlogu zakona 
o obči carinski tarifi je smatrati tudi kompletne in
stalacije vodovodnih central, najsi jih uvažajo po-
edina industrijska podjetja, samoupravna, telesa ali 
državna podjetja, državne naprave ali državni za
vodi. 

H kompletni instalaciji vodovodne centrale spa
dajo: celokupna ureditev gonilne sile in sesaljk, 
eventualna ртесеја1а in oevi za črpanje vode. Cevi 
za potiskovanje in razvajanje vode ne «padajo h 
kompletni instalaciji vodovodne centrale, izvzeimši 
cevi v centrali (zgradbi) sami. 

S tem se dopolnjuje razpis C. br. 39.200/26.** 
V B e o g r a d u , dne 30.aprila 1928.; 

C. br. 16.299. 
Minister za finance: 
dr. B. Markovié s. r. 

146. 
Pojasnilo o priznanju lekarnarske 

prakse.*** 
Gospod minister za narodno zdravje je izvolil iz

dati z odlokom, z dne 24. aprila 1928. to-le pojasnilo: 
Čas, ki ga prebijejo državni uradniM-magistri 

farmacije v državni službi na lekarniških poslih v 
najširšem zmishi, se šteje v čas magistrske prakse 
za pridobivanje koncesij, potrebnih za otvarjanje 
javnih civilnih lekarn, in ta praksa1 se smatra za 
enakopravno z magistrsko prakso v javnih civilnih 
lekarnah. 

Iz pisarne oddelka za zdravstveno službo 
ministrstva za narodno zdravje v Beogradu; 

Z. br. 19.796/28. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

Vet. br. 368. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 
od dne 23. do dne 29. aprila 1928. 

O p a z k a : Imena sedeïev вгевкЉ poglavarjev (mest* 
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

G a r j e . } 

Novo mesto: Trebnje (Gornje Medvedje selo 
1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice; Videm (Pesje 1 dvorec). Črnomelj: Vi

nica (Zilje 2 dvorca), Loka (Kočevje 1 dvorec), Öeplje 
(Kralje 2 dvorca), Stari trg (Deskova vas 2 dvorca), 
Semič (Semič in Osojnik po 1 dvorec). Kočevje: Vi
dem (Ponikve 2 dvorca). Litija: Dob (Sad 1 dvorec), 
Krka (Trebna gorica 1 dvorec), Zagorica (Zagorica 
1 dvorec). Novo mesto: Velika Loka (Kameni potok 
2 dvorca), Gorenje polje (Gorenje polje 1 dvorec), 
Prečna (Dolenja Straža 1 dvorec), Mirna peč (Hraetje 
1 dvorec),. Smihel - Stopiče (Jurka vas 1 dvorec), 
Št. Peter (Trška gara 1 dvorec), Trebnje (Dečja vas 
in Gornje Ponikve po 1 dvorec), Žužemberk (Klečet 
4 dvorci, Prapreče 1 dvorec in Šmihel 2 dvorca). 

S v i n j e k a r d e č i c a . 
Kastav: Kastav (Spinčiči 1 dvorec). Litija: Ar-

žiše (Semnik 1 dvorec). Ljubljana, okolica: Grosuplje 
(Grosuplje 2 dvorca), Vrhnika (Drenov grič 1 dvo
rec). Radovljica; Lese (Peračica 1' dvorec). 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 3. maja 1928., št. 99/XXX1I. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 3. maja 1928., St. 99/XXXII. 

** Uradni; list z dno 21. septembra 1926., št. 357/86. 
*** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 

Slovenaca» z dne 3. maja 19Ž8., št. 99. 
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P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Novo mesto: Smihel-Stopiče (Dolenja Težka voda 
5 dvorcev). 

C e b e l n a g n i l o b a . 

Kastav: Kastav (Brnasi v 1 dvorcu). 

V L j u b l j a n i , dne 2. maja 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. Cerne s. r. 

312 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 
i i • • 

U. br, 4848/1. 
Razpust društva. 

Na podstavi § 24. društvenega zakona razpuščam 
podružnico «Slovenskega čebelarskega društva» pri 
Sv. Lovrencu na Dravskem polju, ker nima članov, 
ker ne deluje in torej tudi nima več pogojev za 
pravni obstoj. 

V M a r i b o r u , dne 23. aprila 1928. 

. Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

1 4 7 . 
Razglas 

o odobritvi proračunov okrajnih zastopov 
v mariborski oblasti za leto 1928. 
Ministrstvo za finance v Beogradu, oddelek za 

samoupravne proračune, je odobrilo na podstavi 
člena 83. finančnega zakona za leto 1927./1928. pro
račune okrajnib zastopov v mariborski oblasti z na
slednjimi dohodki in izdatki: 

Okrajni zastop 

Celje 
Gornja Radgona . . 
Gornji Grad 

Dohodki 
Din 

Izdatki 

Din 

2,193.048 
347.059 
310.265 

Konjice '; 460.178 
414.633 
580.122 
559.060 

7,157.676 
Ormož i 981.980 

1,729.102 
440.014 
949.388 
404.088 

Kozje 
Ljutomer . 
Marenberg 
Maribor . . 

Ptuj 
Rogatec 
Slovenjgradec. . . . 
Slovenska Bis t r ica . 
Sv. Lenart v Sloven 

skih goricah . . . / 505.241 93 504.996 
Šmarje pri Jelšah . . 322.845 79 322.800 
Šoštanj 561.760 73 561.759 46 
Vransko, 295.6751— 309.320 

Glede na to je dovolilo navedeno ministrstvo tem 
okrajnim zastopom, pobirati naslednjo doklade: 

,2,192.119 
346.650 
827.608 
455.754 
408.636 
580.143 
559.060 

7,157.676 
977.820 

1,729.102 
440.014 

1,091.283 
402.088 
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Okrajni 
zastop 

Doklade na neposrednje davke 
(v odstotkih) 

Maribor 

Ormož 

Ptuj 

Rogatec 

25 na hišno najmarino in pri-
dobnino po I I . poglavju, 

380 na zemljarino, hišno razred-
nino, občo pridobnino in 
rentnino 

25 na hišno najmarino in pri
dobnino po I I . poglavju, 

500 na ostale direktne davke 

25 na hišno najmarino in pri
dobnino po I I . poglavju, 

400 na zemljarino, hišno razred-
nino, občo pridobnino, kroš-
nj arino in rentnino 

'Slovenjgradec 

Slovenska 
Bistrica 

Sv. Lenart 
v Slovenskih 

goricah 

Šmarje 
pri Je lšah 

25 na hišno najmarino in pri
dobnino po I I . poglavju, 

500 na ostale direktne davke 

25 na hišno najmarino in pri- [| 
dobnino po II . poglavju, 

400 na ostale direktne davke 

25 na hišno najmarino in pri- j 
dobnino po I I . poglavju, 

400 na ostale direktne davke 

25 na hišno najmarino in pri
dobnino po I I . poglavju, 

380 na ostale direktne davke 

25 na hišno najmarino in pri
dobnino po I I . poglavju, 

490 na zemljarino, hišno razred-
nino, občo pridobnino in 
rentnino 

Šoštanj 
25 na hišno najmarino in pri

dobnino po II . poglavju, 
300 na ostale direktne davke 
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Skupina tlfuznlh bolezni. 
Celje 
Celje, mesto . . 
Gornji grad . . 
L j u t o m e r . . . . 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 12 

škrlatinka. — Scarlatina. 

Okrajni 
zastop 

Celje 

Doklade na neposrednje davke 
(v odstotkih) 

Gornja 
Radgona 

Gornji grad 

Konjice 

Kozje 

Ljutomer 

Marenberg 

25 na hišno najmarino in pri
dobnino po I I . poglavju, 

350 na ostale direktne davke 

25 n a hišno najmarino in pri
dobnino po I I . poglavju, 

295 na ostale direktne davke 

670 od vseh direktnih davkov, 
predpisanih v okraju, izvzemši 
nižno najmarino 

25 na hišno najmarino, 
400 n a vse ostale direktne davke 

25 na hišno najmarino in pri
dobnino po I I . poglavju, 

790 na ostale direktne davke 

25 na hišno najmarino in pri
dobnino po I I . poglavju, 

480 na ostale direktne davke 

25 na hišno najmarino in pri-j 
dobnino po I I . poglavju, i 

500 na ostale direktne davke | 

25 na hišno najmarino in pri-
Vransko dobnino po I I . poglavju, 

560 na ostale direktne davke 

V M a r i b o r u , dne 30.aprila 1928.; 
U. br. 5226/1. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

P. br. 2401/1—28. 

Razpis službenih mest. 
Na srednjih šolah mariborske oblasti razpisujem 

s l u ž b e n a m e s t a (1 n e v n i č a r j e v - s 1 u ž i -
t e 1 j e v, in sicer: 

a) n a d r ž a v n i g i m n a z i j i v M a r i b o r u 
eno mesto dnevničarja-služitelja: 

b) n a d r ž a v n i r e a l k i v M a r i b o r u dve 
mesti dnevničarjev-služiteljev. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože najkes-
neje do vštetega dne 5. j u n i j a 1 9 2 8 . pri pod-
pieanem velikem županu. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo to v 
prošnji označiti; prošnje jo treba opremiti z^uradnimi 
listinami, ki' jih zahteva člen 12. zakona o civilnih 
uradnikih in ostalih državnih uslužbencih. 

Pripominjam, da zahtevam po členu 10. navede
nega zakona za služiteljska mesta najpotrebnejšo 
pismenost in odsluženi rok pri vojaki. 

V M a r i b o r u , dne 3. maja 1928. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

L. br. 16/3. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 15. do dne 21. aprila 1928. 

Celje 
Celje, mesto . . . 
Dolnja Lendava. . 
Gornji grad . . . 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Preval je .' . . . . 
Ptuj 
Slovenjgradec . . 

Skupaj . 

1 
2 

20 
1 
2 
7 
6 
3 

8 
1 

10 
1 1 

1 
2 
1 
, 

3 
. 1 . 

1 ' ' 
2 

8 
. 

15 

18 
1 
2 

10 
6 
4 
1 
5 
1 
2 
1 
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Davlca. — Dlphteria et Croon. 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni breg 
P r e l o g . . . . . . 

Skupaj . 

3 
. 
3 

1 

3 

4 

, 
, 

. 

1 
t 

3 
4 

Ljutomer. 
Prevalje . 

Dniljivl kašelj. 
. . . . I 8 I 
• • . . 4 

Pertossi«. 

Skupaj 12 12 J 

Oiplce. — Morbilli. 
Celje 
Dolnja Lendava . 
Ptuj 
Ptuj, mesto . . 
Šmarje pri Jelšah. 

Skupaj 

1 
4 

39 
9 

53 

t 

18 
21 

1 
40 

, 
, 

29 
10 

39 

51 

1 
4 

28 
20 

1 

54 

Sen. — Erysipelas. 

Celje 
Murska Sobota . 
Slovenjgradec . 

Skupaj 

1 

1 1 1 

1 
Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

Čakovec | . | 1 | . i . | 
V M a r i b o r u , dne 26. aprila 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

št . I I — 257/3 ex 1928. 

Razglas. 
Generalna direkcija držacnega računovodstva je 

naznanila z razpisom D. R. br. 53.404 z dne 25. aprila 
1928., da veljajo za vsa dTžavna tepdačila v tuji va
luti v mesecu maju 1928. nastopni obračunjovalni 
tečaji: 

1 napoleondor Din 218-95 
100 francoskih frankov . . . . » 223-65 

1 belg » 7-93 
100 drahem » 74-70 
100 italijanskih lir » 299-50 
100 švicarskih frankov . . . . » 1094-80 
100 pezet » 952-50 
100 nizozemskih goldinarjev . . »-2290— 
100 danskih kron . . . . . . . 1 5 2 3 — 
100 švedskih kron » 1524-50 
100 finskih mark » 142-50 

1 angleški funt » 277-30 
1 egiptovski funt » 2 8 4 — 
1 dolar » 56-80 

100 romunskih lejev » 35-60 
100 levov » 4 1 — 

1 papirnata turška lira . . » 2 9 — 
100 papirnatih turških piastrov . » 29-— 
100 češkoslovaških kron . . . . » 168-30 

1 avstrijski šiling » 8 — 
1 pengö . » 9-93 
1 zlati zlot » 6-37 
1 zlata nemška marka . . . » 13-58 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 4. maja 1928. 

Za delegata: Sušeč s. r. 
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Razglasi sodisi in sodnih oblastev. 
Precis. 191/4/28—1. 

Razpis. 
3—1 

Pri okrajnem sodišču v K a m n i k u se odda 
m e s t o s o d n e g a s l u g e ; prav tako se oddado 
tudi vsa druga mesta sodnih slug, ki se izpraznijo 
tekom razpisa ali zaradi njega, toda fe po premestit
vah in osebam, ki imajo že položaj pragmatično na
meščenega sodnega sluge (člen 348. finančnega za
kona, za leto 1928./1929.). 

Prosilci naj vlože svojeročno spisane, pravilno 
kolkovane in opremljene prošnje po službeni poti 
najkesneje do dne 

10. j u n i j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predscdništvu. 

Ker se oddado tudi mesta, ki se izpraznijo tekom 
razpisa ali po premestitvi, naj navedejo prosilci izrec
no vsa mesta, za katera prosijo, ako bi se izpraznila. 

Predsednlštvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 4. maja 1928. 

L 1/27—10. 
Razglasitev preklica. 

1045 

S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 
21. decembra 1927., cpr. št. L 1/27—10, jo bil Frame 
L e g a n, posestnik v Rebri št. 27, zaradi zapravlji-
vosti omejeno preklican. 

Za pomočnika mu je postavljen Jožef Glavari, 
posestnik v Rebri št. 1. 

Okrajno sodišče v Žužemberku, 
dne 4. maja 1928. 

937 Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o se n a s t o p n e f i r m e : 

261. Sedež podružnice: Domžale. 
Besedilo firme: P. Ladstätter & sinovi. 
Sed-ež glavnega podjetja; Dunaj. 
Firma je podružnica glavnega podjetja: P. Lad

stätter & Soline s sedežem na Dunaju, vpisanega 
pri trgovinskem sodišču na Dunaju pod zv. 10., 
str. 328. 

Obratni predmet: tvorniško izdelovanje slamni
kov in klobukov. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
1. januarja 1871. 

Družbeniki: .Jakob Ladstätter na Dunaju, VI., 
Mariahilforstrasse (33, Ivan Ladstätter v Domžalah 
pri Ljubljani. Johann Ladstätter na Dunaju, VI., 
Mariahilforstrasse (33, in Peter Josef Ladstätter na 
Dunaju, VI., Nelkengasse 6 — vsi trgovci. 

Za zastopanje je upravičen vsak družbenik samo
stojno. 

Družba se podpisuje' tako, da zapisuje eden 
izmed družbenikov samostojno njeno firmo. 

L j u b l j a n a , dne 24. marca 1928. 

262. Sedež: Krm olj pri. Št. Janžu. 
Besedilo firme: Šentjanški premogovnik And. 

Jakil, d. d. 
I>ružba je ustanovljena na podstavi družbene po

godbe z dne 14. marca 1928. in odobrilne listine 
ministrstva za trgovino in industrijo z dne 1. fe
bruarja 1928., VI. št, 5621. 

Družbi je namen: 
a) pridobiti last in nadaljnji obrat premogovnika 

v Krmelju pri Št. Janžu s pripadajočimi zemljišči od 
naslednikov pokojnega Andreja Jakila, odnosno nje
gove firme: Šentjanški premogovnik And. Jakil; 

b) jemati v zakup, kupovati in prodajati druge 
premogovnike; 

c) trgovati s premogom in premogovnimi pro
izvodi; 

d) kupovati in prodajati prostoslede, rudarska 
polja in rudarske pravice; 

e) nabavljati gozdna posestva za cenejše oskrbo
vanje premogovnikov s potrebnim lesom; 
• f) nabavljati nepremičnine, potrebne za navedene 

posle. 
Doba delniške družbe jo neomejena. 
Osnovna glavnica znaša 3,000.000 Din ter je 

razdeljena na 15.000 delnic po 200 Din, ki se glase 
na'ime. 

Firmo podpiujeta: a) po dva člana upravnega sve
ta ali b)en član upravnega sveta z enim poslovnim 
ravnateljem ali prokuristom, odnosno pooblaščencem, 
ali-c) poslovni ravnatelj z enim prokuristom ali po
oblaščencem ali pa d) poslovni ravnatelj sam, ime
novan na občnem zboru. 

Upravni svet sestoji iz treh članov, ki so: Jurij 
Jakil in Niko Jakil, posesitnika in industrijca v Kar
lovcu, in Venčo Jakil, posestnik in industrijec v 
Krmelju. 

Poslovni ravnatelj je Vence Jakil. 
Družba objavlja svoje oglase v «Uradnem listu 

ljubljanske in mariborske oblasti» in po potrebi v 
«Službenih Novinah» v Beogradu. 

Prokura je podeljena 'ing. Francetu Červinki, 
tehničnemu ravnatelju v Krmelju, in Frančišku An-
dersu, pisarniškemu predstojniku istotarn. 

N o v o m e s t o , dne 31. marca 1928. 

263. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firmo.: A. Semenič in drug. 
Obratni predmet: trgovina z železnino. 
Družbena oblika: javna trgovska, družba izza dne 

12. marca 1928. 
Družbenika: Alojzij Semenič, trgovec v Ljubljani 

VIL, Janševa ulica št. 7, in Albin iStrikberger, trgo
vec v Ljubljani, Gradaška ulica št. 8. 

Družbo zastopata kolektivno oba. družbenika. 
Firma se podpisuje tako, da postavljata, pod nje

no napisano, natisnjeno ali štampiljirano besedilo 
oba družbenika kolektivno svoja podpisa. 

L j u b 1 j a n a, dne 26. marca 1928. 

264. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Tovarna kovinskih izdelkov 

M. Lajovic, družba z o. z., ali Fabrika metalnih iz
rada M. Lajovic, družba s. o. j . 

Obratni predmet: Družba proizvaja kovinske iz
delke na tvorniski način, prodaja lastno proizvode 
in trguje z raznimi kovinami, pločevino in sorodnimi 
predmeti na debelo; lahko tudi prevzema razna za
stopstva ali se udeležuje pri enakih podjetjih ter 
sme nakupovati tudi zemljišča v družbene namene. 

Družbena pogodba z dne 17. marca 1928., posi, 
št. 6630. 

Družba je ustanovljena, za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 20.000 Din ter je v goto

vini popolnoma vplačana.. 
Poslovodje: Mira Lajovic, rojena Štrukelj, tvor

ni čar j e va soproga v Ljubljani, Zeljarska ulica. št. 9, 
Jakob Hrovat, tvorničar v Ljubljani, Cesta v Rožno 
dolino št, 14, in Milivoj Emil Lajovic, tvorničar v 
Ljubljani, Zeljarska ulica št, 9. 

Dražba ima dva ali več poslovodij. — Pogodbeno 
sta postavljena za poslovodji: Mira Lajovic in Jakob 
Hrovat. Dokler ostanejo ' poslovodje družbeniki 
družbe, je njih odpoklic dopusten le iz tehtnih raz
logov, zlasti iz onih, ki jih navaja člen 125. trgovin
skega zakona. 

Družbo zastopata kolektivno po dva poslovodji, 
izmed katerih mora biti vedno eden poslovodja Ja
kob Hrovat. Mesto dragega poslovodje zastopa lah
ko tudi postavljeni prokurist. To velja, dokler je 
Jakob Hrovat družbenik dražbe. 

Firma se podpisuje tako, da postavlja pod njeno 
po komerkoli napisano, natisnjeno ali s štampilijo 
odtisnjeno besedilo svog osebni znak poslovodja) 
Jakob Hrovat s še enim poslovodjo ali s postavlje
nim prokuristom kolektivno, prokurist vedno s pri-
sta.vkom «p. p.». Sicer pa imenuje poslovodje občni 
zbor, odnosno jih imenujejo družbeniki. 

L j u b 1 j a n a, dne 24. marca 1928. 

265. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Bencina in drug, kartonažna to

varna, Maribor, družba z o. z. — Bencina i drug, 
tvornica kartonaže u Mariboru, družba s. o. z. 

Obratni predmet: Družba izdeluje kartonažo na 
tvorniski način in trguje z njo. 

Družbena pogodba z dne 27. јапиатја 1928., posi, 
št. 1213. 

Osnovna, glavnica, znaša 250.000 Din ter 'je v 
gotovini popolnoma vplačana. 

Poslovodje: Leopold Bencina, tvorničar v Mari
boru; Evgen Feller, tvorničar in lekarnar v Zagrebu; 
Franjo Latković, ravnatelj Prve hrvatske štedionice 
v Zagrebu; Zlatko Pukler, ravnatelj Prve hrvatske 
štedionice v Zagircbuu; Milivoj Crnadak, generalni 
ravnatelj Prve hrvatske štedionice v Zagrebu; Ma
tija Freund, veleindustrijec v Zagrebu. 

Prokurista: Nataša Bencina, tvomičarjeva so
proga v Mariboru, Mlinska ulica, št, 30, in Rudolf 
Bloch, ravnatelj Kromolitografske tvornice Rožan-
•kevsky i drug, d. d. v Zagrebu. 

Družbo zastopata skupno po dva poslovodji ali 
en poslovodja in prokurist ali pa oba prokurista 
skupaj. 

Firma se podpisuje tako, da pristavljata njenemu 
natisnjenemu, napisanemu ali s štampiljko odtis
njenemu besedilu svojeročno svoj podpis po dva 
poslovodji kolektivno ali eden izmed poslovodij 
skupaj s prokuristom ali pa oba prokurista. skupaj, 

in sicer vselej eden za družbenika Leopolda Benčino 
in eden za družbenico firmo: Kromolitografska to
varna Rozankovsky i drug, d. d. v Zagrebu. 

Prokurista dodajata svojemu podpisu pristavek, 
ki označuje prokuro. 

Oglasi se izvršujejo z vpisanimi pismi tako, da 
mine od dne, ko se pisma oddado, do občnega zbora 
vsaj sedem dni. Vabila na občni zbor morajo nava
jati kraj, čas in dnevni red. 

M a r i b o r , dne 12. aprila 1928. 

266. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Marat», družba z o. z. 
Obratni predmet: trgovanje z glasbenimi instru

menti in raznimi glasbenimi novostmi. 
Družbena pogodba z dne 27. januarja 1928., posi. 

št. 1214. 
Osnovna, glavnica znaša 12.000 Din ter je v goto

vini popolnoma vplačana. 
Poslovodji: Ivan Sancar, trgovec v Mariboru, 

Mlinska ulica št. 9, in Franjo Kenda, trgovec v Ma
riboru, Vošnjakova ulica št. 20. 

Za zastopanje sta upravičena poslovodji. 
Firmo podpisujeta skupno oba poslovodji tako, 

da pristavljata kolektivno njenemu po komerkoli 
napisanemu, s štampiljko odtisnjenemu ali natisnje
nemu besedilu svojeročno svoja podpisa. 

M a r i b o r , dne 22. marca 1928. 

267. Sedež: Maril>or. 
Besedilo firme: Mednarodna bančna družba, 

družba z o. z. — Medjunarodno bankarsko društvo, 
društvo s. o. j . 

Obratni predmet: nakupovanje in 'prodajanje dr
žavnih papirjev in drugih efektov, sosebno trgo
vanje z delnicami in v državi dopustnimi srečkami, 
vštevši prodajanje na obroke, trgovanje s prome-
sami in preskrbovanje inozemskega kredita. — Spre
jemanje hranilnih vlog kakor tudi trgovanje z devi
zami in valutami sta iz družbenih poslov izločeni. 

Družbena pogodba z dne 4. aprila 1928., posi, 
št. 1453. 

Osnovna glavnica znaša 50.000 Din ter je v goto
vini popolnoma vplačana. 

Poslovodji: Ivo Kočevar, trgovec v Mariboru, 
Cankarjeva ulica št. 14, in Julij Pressburger, trgovec 
v Mariboru, hotel «Meran». 

Za zastopanje sta upravičena poslovodji. 
Firmo podpisujeta poslovodji tako, da postav

ljata- pod njeno napisano ali s štampiljko odtisnjeno 
besedilo kolektivno svoji imeni. 

Razglasi se izvršujejo pismeno. 
M a r i b o r , dne 12. aprila 1928. 

268. Sede»: Medija-Izlake. 
Besedilo firme: Hribar & Co. 
Obratni predmet: trgovina z lesom, zlasti z re

zanim in tesanim lesom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

20. januarja 1928. 
Družbenika: Rudolf Hribar, lesni trgovec, in 

Franc Themel', trgovec — oba v Mediji-Izlakah št, 42. 
Za zastopanje je upravičen vsak družbenik samo

stojno. 
Firma se podpisuje tako, da pristavlja njenemu 

napisanemu- ali s štampiljko odtisnjenemu besedilu 
eden izmed družbenikov svojeročno svoj podpis. 

L j u b l j a n a , dne 26. marca 1928. 

269. Sedež: Stražišče pri Kranju. 
Besedilo firme: «Tekstilindus», kranjska tekstil

na industrijska družba z o. z., Kranj-Stražišče —• ali 
«Tekstilindus», kranjsko tekstilno industrijalno 
društvo s. o. j . , Kranj-iStražiEče. 

Obratni predmet: tekstilna industrija sploh in 
izdelovanje tekstilnega in ostalega blaga vsake 
vrste vobče, 'kolikor ni vezano na posebno koncesijo, 
osobito pa izdelovanje, nakupovanje in prodajanje 
katerihkoli izdelkov in sirovin. 

Družbena pogodba z dne 21. marca 1928. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 150.000 Din ter je v 

gotovini popolnoma vplačana. 
Poslovodji: Franjo Sire, trgovec, in Artur Heller, 

tvorniski ravnatelj — oba v Kranju. 
Za zastopanje je upravičen vsak poslovodja 

samostojno. 
Firmo podpisuje vsak izmed poslovodij posa

mezno tako, da postavlja pod njeno napisano, natis
njeno ali s štampilijo odtisnjeno besedilo svoj pod
pis. 

L j u b l j a n a , dne 26. marca 1928. 

270. Sedež: Trbovlje-Loke. 
Besedilo firme: F. Pungerčar in drug, modno 

kTOjaštvo. 
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Obratni predmet: nakupovanje blaga in izdelo
vanje obleke iz njega zaradi razpečavanja in izdelo
vanja obleke, po meri. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
15. februarja 1928. 

Družbenika: Franjo Pungerčar in Ivan Jalovec, 
krojača v Trbovl jah-Lokah št.. 33Ö. 

Za zastopanje je upravičen vsak družbenik zase. 
Podpis firme: Pod štampiljiranim besedilom firme 

se podpisuje vsak družbenik zase. 
C e l j e , dne 4. aprila 1928. 

271. Sedež: Vir pri Domžalah. 
Besedilo firme: Tiskarna Sitar in drug, družba 

z o. z., Domžale. 
Predmet podjetja so vsa dela, spadajoča v tiskar

sko stroko. 
Družbena pogodba z dne 11. marca 1928. (prist, 

št. 193/28 davčnega urada v Kamniku). 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 30.000 Din ter je v goto

vini popolnoma vplačana. 
Poslovodja: Alojzij Sitar, tiskar v Ljubljani, sta

nujoč v Kamniku, Fužine št. 8. 
Za zastopanje je upravičen poslovodja samo

stojno. 
Firma se podpisuje tako, da postavlja poslovodja 

pod njeno po komerkoli napisano, natisnjeno ali 
štampiljirano besedilo svoj podpis. 

L j u b l j a n a , dne 26. marca 1928. 

272. Sedež: Vrhnika. 
Besedilo firme: I. Magušar & Co., družba z o. z. 
Obratni predmet: strojno in ročno predelovanje 

vsakovrstnega lesa in trgovanje z njim kakor tudi 
strojno in ročno izdelovanje in razpečavanje razno
vrstnih zabojev. 

Družbena pogodba z dne 8. marca 1928. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 50.000 Din ter je v goto

vini popolnoma vplačana. 
Poslovodja: Ivan Magušar, posestnik in trgovec 

na Vrhniki. 
Ce je samo en poslovodja, zastopa ta poslovodja 

družbo samostojno. Ce, pa je več poslovodij, zasto
pata družbo po dva poslovodji kolektivno. Ce ima 
družba prokurista, zastopa ta družbo le kolektivno 
s še enim poslovodjo. 

Besedilo firme podpisuje, če je samo en poslo
vodja, le-ta samostojno; če pa je več poslovodij m 
če ima družba prokurista, jo podpisujeta vedno ali 
po dva poslovodji ali en poslovodja in en prokurist 
skupno. Prokurist podpisuješ pristavkom «p.p.». 

L j u b l j a n a , dne 26. marca 1928. • 

273. Sedež: Vrhnika. 
Besedilo firme: Prodaja tehničnih proizvodov, 

družba z o. z. Hamag. 
Obratni predmet: Družba 1.) prodaja tehnične 

proizvode in potrebščine vsake vrste, kakor stroje 
vsake vrste, lokomobile, električni material itd.; 
2.) prevzema, zastopstva tuzemskih in inozemskih 
industrijskih podjetij. 

Družbena pogodba z dne 16. februarja 1928. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 20.000 Din ter je v goto

vini popolnoma vplačana. 
Poslovodji: Ivan Magušar, trgovec, in dr. Feliks 

Hauer, upravni svetnik — oba na Vrhniki. 
Vsak izmed obeh poslovodij je upravičen, družbo 

samostojno zastopati in podpisovati zanjo. 
Firma se podpisuje tako, da postavlja pod njeno 

napisano, natisnjeno ali štampiljirano besedilo eden 
izmed obeh poslovodij svoje ime. Ce se postavi pro
kurist, jo podpisuje ta vselej s pristavkom «p.p.» 
kolektivno z enim poslovodjo. 

L j u b l j a n a , dne 26.marca 1928. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

274. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: «Samobor», industrija drva, 

družba z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: industrija in trgovina z lesom: 
Izbrisala se je poslovodkinja Hortenzija Benedik. 
Na znanje se je sprejelo, da je bila na občnem 

zboru z dne 29. januarja 1927. sklenjena izprememba 
družbenih pravil v §§ 8., 11., 12., 13. in,14. 

Podpis firme odslej: Poslovodja podpisuje družbo 
tako, da postavlja pod njeno natisnjeno, štampilji
rano ali kakorkoli napisano besedilo svoj podpis. 
Prokurist podpisuje s pristavkom «p.p.» (per pro
cura) tako kakor poslovodja. 

C e J j e, dne 4. aprila 1928. 

275. Sedež: Dobrna. 
Besedilo firme: Stanko Cvikl in drug, trgovina 

z mešanim blagom: 
Besedilo firme odslej: Jože Hrastelj, trgovina z 

mešanim blagom. 
Izstopil je javni družbenik Stanko Cvikl. 
Firmo podpisuje odslej Jože Hrastelj sam. 
C e l j e , dne: 18. aprila 1928. 

276. Sedež podružnice: Domžale. 
Besedilo firme: P. Ladstätter & sinovi., 
Sedež glavnega podjetja: Dunaj: 
Podružnica se je preosnovala v samostojno pod

jetje s sedežem v Domžalah. 
L j u b l j a n a , dne 6. aprila 1928. 

277.- Sedež: Kranj. 
Besedilo firme: «Ika», mehanična tovarna plete

nin, družba z o. z.: 
Na občnem zboru z dne 27. marca 1928. se je iz-

premenila družbena, pogodba v točkah 1., 5., 7., 8. 
in 9. 

Družbo zastopa in zanjo podpisuje poslovodja ali 
pa prokurist, in sicer tako, da postavlja pod njeno 
natisnjeno, napisano ali s štampilijo odtisnjeno bese
dilo svojeročno svoj podpis, prokurist s pristavkom 
«p. p.». 

Izbrisal se je poslovodja Edmund Kocbek. 
L j u b l j a n a , dne 7. aprila 1928. 

278. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Češka industrijalna banka, po

družnica v Ljubljani: 
S kolektivno prokuro za podružnico je poverjen 

ravnatelj podružnice Emil Kroužek. 
Prokura, s katero je bil poverjen Gustav Vučak, 

je preklicana. 
L j u b l j a n a , dne 6. marca 1928. 

279. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Dunav», zavarovalna delniška 

družba v Zagrebu, podružnica za Slovenijo v Ljub
ljani: 

Izbrisal se je upravnik podružnice in reprezen-
tant Jakob Welley; vpisal pa se je novi reprezentant 
podružnice, poslovni direktor Adalbert Mark, ki za
stopa podružnico samostojno ter som podpisuje 
zanjo. 

Srečko Rus in Gvidon Pregi, oba v Ljubljani, 
zavezujeta podružnico in podpisujeta zanjo vsak 
zase, in sicer samo glede elementarnih listin (polic). 

L j u b l j a n a , dne 27. marca 1928. 

280. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ljubljanska kreditna banka: 
Iz načelništva podružnice v Kranju je izstopil 

Franc Majdič. 
L j u b l j a n a , dne 27. marca 1928. 

281. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Josip Presker, družba z o. z.: 
Vpisal se je novoizvoljeni poslovodja, družbenik 

Josip Presker, trgovec v Ljubljani, Dunajska cesta 
št. 17. 

L j u b l j a n a , dne 27. marca 1928. 

282. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Prva hrvatska štedionica v Za

grebu, glavna podružnica za Slovenijo v Ljubljani: 
Iz upravnega odbora je izstopil član Andrej Gass-

ner. 
L j u b l j a n a , dne 6. aprila 1928. 

283. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Slograd», slovenska gradbena in 

industrijska delniška družba: 
Iz upravnega sveta sta se izbrisala člana dr. Ve-

koslav Kisovec in Franc Csongrady; v upravni svet 
pa sta bila imenovana Avgust Praprotnik, predsed
nik Prometnega zavoda za premog, d. d. v Ljubljani, 
in ing. Karel Bachmann, obratni ravnatelj na Jese
nicah. 

L j u b l j a n a , dne 27.marca 1928. 

284. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Transformator», elektrotehnična 

tovarna, družba z o. z.: 
Na podstavi notarskega zapisnika z dne 13. de

cembra 1926., podi. št. 5264, prist, zapfst. 2131, in 
tukajšnjega sklepa z dne 8. januarja 1927., Firm. 
1887/Rg- C I 93/26, se je zaznamenovana uvedba 
pozivnega postopanja za znižbo osnovne glavnice 
od 1,280.000 Din na 321.200 Din zaključila, ker so 
bili vsi upniki pravilno obveščeni in v «Uradnem 

listu ljubljanske in mariborske oblasti» 9 z dne 
21. januarja 1927. pozvani, naj se zglase zaradi iz
plačila, odnosno zavarovanja svojih terjatev, ter so 
bili upniki, ki so se zglasili, ali plačani ali pa so pri
stali na znižbo. Zato se je vpisala znižbai osnovne 
glavnice od 1,280.000 Din na 321.200 Din, obenem 
pa izprememba § 4. družbene pogodbe. 

L j u b l j a n a , dne 7. marca 1928. 

285. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo fijrme: Trboveljska premogokopna 

družba: 
V upravni svet je vstopil po kooptaciji Fernand 

Grenard, bivši francoski poslanik v Beogradu, sedaj 
v pokoju v Parizu, 18 quai do Béthune 4°. 

L j u b 1 j a n a, dne 16. aprila 1928. 

286. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Združene papirnice Vevče, Cori

cane in Medvode, d. d. v Ljubljani: 
Po sklepu občnega zbora z dno 21. aprila 1927. 

in odobritvi ministra za trgovino in industrijo z dne 
4. februarja 1928., VI. št. 5165 iz leta 1927., se je 
zvišala družbena delniška glavnica od 20,000.000 Din 
na 25,000.000 Din z valorizacijo bilančnih vrednosti 
po zakonu z dne 7. avgusta 1926., «Službene Novine» 
z dno 11. septembra 1926., št. 205. 

Po sklepu občnega zbora z dne. 21. aprila 1927., 
odnosno po sklepu upravnega sveta z dno 6. marca 
1928., in odobritvi za to pooblaščenega velikega žu
pana ljubljanske oblasti O. br. 991/1 z dne 22. marca 
1928., sta se izpremenila §§ 5. in 12. družbenih 
pravil. 

§ 5. družbenih pravil se glasi odsleji tako, da se 
je delniška glavnica, prvotno določena na 5,000.000 
Din (20,000.000 K), razdeljenih na 50.000 delnic po 
100 Din (400 K), zvišana po sklepu občnega zbora 
z dne 8. junija 1920. na 10,000.000 Din (40,000.000 
kron), razdeljenih na 100.000 delnic po 100 Din (Ï00 
kron), zvišana po sklepu občnega zbora z dne 29. sep
tembra 1922. na 12,500.000 Din (50.000.000 K), raz
deljenih na 125.000 delnic po 100 Din (400 K), in po 
sklepu občnega, zbora z dno 5. maja 1923. na 
20,000.000 Din (80,000.000 K), razdeljenih na 200.000 
delnic po 100 Din (400 K) — zvišala na občnem 
zboru z dne 21. aprila 1927. na podstavi valorizacij-
skega zakona z dne 7. avgusta 1926. na 25,000.000 
Din, razdeljenih na 250.000 delnic po 100 Din. Za, . 
zvišbo glavnico so je izdalo 50.000 brezplačnih del
nic, ki so se razdelile tako, da je odpadla na štiri 
stare delnice po ena nova delnica. Delnice se glase 
na imetnika ter so v gotovini popolnoma vplačane, 
in sicer zadnjih 50.000 delnic iz odkazane valoriza-
cijske vrednosti podjetja. 

Ta delniška glavnica se sme zvišati brez poseb
ne oblastne dovolitve s predhodnim sklopom klic
nega zbora do 30,000.000 Din, nad to vsoto pa le z 
državno odobritvijo. 

Občni zbor, ki sklene zvišati, delniško glavnico, 
določi tudi. čas, način in kurz novih delnic; prav 
tako določi obseg opcijske pravice starih delničar
jev ali pa pooblasti za vso to upravni svet. Emisijski 
kurz novih delnic se ne sme nikdar določiti pod pari. 
Izkupilo za nove delnice je kolikor mogoče nepri-
krajšano oddati, družbi; morebitni a-žiĵ ki dobiček je 
po odbitku emisijskih stroškov oddati v družbeni 
splošni ali posebni rezervni sklad. ' 

Vsako zvišbo delniške glavnice je vpisati v trgo
vinski register in obenem se morajo primerno izpre-
meniti dotične določbe in nayedbo pravil. 

§ 12. družbenih pravil se glasi odslej tako, da 
ostanejo rezervni, skladi last družbe in morajo slu
žiti za kritje eventualnih izçub, oziroma svoji izrecni 
odmembi; uporabljati se sinejo brezobrestno v druž
bene namene. 

Po sklepu občnega zbora z dne 21. aprila 1927. 
se je ustvaril rezervni sklad, za pokrivanje škod, ki 
bi utegnile naistati zaradi izprememb v valutami 
vrednosti (člen 3. valorizacijskega zakona); ta sklad 
mora služiti zgolj tej odmembi. 

Iz upravnega sveta je izstopil Viktor Reich, rav
natelj Kreditnega zavoda za trgovino in industrijo v 
Ljubljani; v upravni svet pa sta na novo vstopila 
Ri.ha.nl Schwinger, ravnatelj Ljubljanske kreditne 
banke v Ljubljani, in dr. Ivan Bolè, generalni rav
natelj Jugoslovenske zavarovalne banko «Slavije» 
v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 6. aprila 1928. 

287. Sedež podružnice: Maribor. 
Besedilo firme: Prva hrvatska štedionica v Za

grebu, podružnica Maribor. 
Sedež glavnega zavoda: Zagreb: 
Izbrisal se je dosedanji član upravnega odbora 

Adolf Himmler; vpisal pa se je novi član upravnega 
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odbora Franc Derwuschek, tvorničar. v Lajtersbergu 
pri Mariboru. 

M a r i b o r , dne 5. aprila 1928. 

288. Sedež: Pekre. 
Besedilo firme: Pekrski umetni mlin: in žaga 

R.' in E. Hercog: 
Izstopila je družbenica Emilija Hercog, recto 

E. Hercog. 
Besedilo firme odslej: Pekrski umetni mlin in 

žaga R. Hercog. 
Edini imetnik odslej: dosedanji družbenik Rudolf 

Hercog. 
M a r i b o r , dne б. aprila 1928. 

289. Sedež: Ruše. 
Besedilo firme: Tovarna vžigalic in kemikalij 

Ruše, družba z o. z.: 
Družba sloni odslej na družbeni pogodbi z dne 

18. avgusta.1920., p.osl. št. 606, in dodatni (odstopni) 
pogodbi z dne 30. junija 1921., posi. št. 731. 

M a r i b o r , dne 29.marca 1928. 

290. Sedež: Vič-GIince. 
Besedilo firme: «Jugomot», Jugosloveneka mes

toma delavnica, družba z o. z.: 
S sklepom občnega zbora z dno 12. marca 1928. 

se je izpremenila točka «Petič» družbene pogodbe 
tako, da sestoji družbeno poslovodstvo odslej iz dveh 
ali več poslovodij. — V tej družbeni pogodbi so 
imenovani za poslovodje družbeniki Janko Bla-
ganje, Franc Majcen in Ignacij Gregorin. Njih imeno
vanje velja samo toliko časa, dokler ostanejo druž
beniki. Njih odpoklic pa je po zakonu dopusten vsak 
čas. Družbo zastopata na zunaj, proti oblastvom in 
sodišču, vedno po dva poslovodji kolektivno. Firma 
se podpisuje tako, da postavljata kolektivno pod 
njeno besedilo po dva poslovodji svojeročno svoja 
znaka. Besedilo firme je lahko natisnjeno, po komer
koli napisano ali s štampiljko odtisnjeno. 

Poslovodje imenuje občni zbor ali pa jih imenu
jejo družbeniki s sklepom izven občnega zbora po 
§ 34. zakona o družbah z omejeno zavezo. 

Za poslovanje so odločilni: zakon, sklepi občnega 
7,bora in pravilnik družbenikov, ki pa se lahko vsak 
cas izpremeni. 

Poslovodja Fran Majcen je odstopil ter se je iz
brisal. 

L j u b 1 j a n a, dne 27. marca 1928. 

Ш. I z b r i s a l i s t a s e n a s t o p n i f i r m i : 

291. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Weissbacher, lesno-industrijska 

družba z o. z.: j , 
Ker je likvidacija končana. 
L j u b I j a n a, dne 6. aprila 1928. 

292. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Bencina in drug, kartonažna to

varna, Maribor: 
Ker se jo javna trgovska družba razdružila ter 

se je osnovala družba z omejeno zavezo. 
M a r i b o r , dne 12. aprila 1928. 

Popravek. 
V Uradnem listu 42 z dne 30. aprila 1928. (stran 

290.) se mora glasiti v razglasitvi preklica na koncu 
prvega stolpca, da je bil Janez B r e z n i k omejeno 
preklican zaradi rapravljjvosti (ne: zaradii slabo
umnosti). 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
Št. 15.651/1928. . 931 3—2 

Razglas o licitaciji. 
Po odredbah členov 86. do 98. zakona o držav

nem računovodstvu in na podstavi odobritve gene
ralne direkcije državnih železnic G. D. br. 18.106 z 
dne 19. marca 1928. se bo vršila v soboto dne 
8 1. m a j a 1 92 8. ob enajstih pri podpisani direkciji 
javna pismena ofertna licitacija za dobavo vozovne 
tehtnice za normalni tir na, postaji Podravski Sla
tini. Proračunska vsota znaša 90.000 Din. 

Rok za dobavo je do dne 31. julija 1928. Mon
tirati in popleskati bo dala tehtnico podpisana direk
cija v svojem področju. 

Ponudbe se morajo napisati na obrazcih, ki jih" 
je direkcija državnih železnic nalašč izdelala za to. 

Obči in posebni pogoji za izvršitev teh del so 
interesentom na vpogled vsak delavnik med urad-1 
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nimi urami pri gradbenem oddelku v II. nadstropju 
v sobi št. 69; dobivajo pa se tudi za. 30 Din. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 100 Dir^ se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko na zavitku: «Ponudba za dobavo vozovne tehtnice 
na postaji Podravski Slatini na dan 31. maja 1928 
ponudnika N. N. (ime1 in priimek)». 

Ponudbe, ki jih podado neposredno ponudniki ali 
njih. pooblaščenci, se morajo vročiti na dan licita
cije med 10. in 11. uro predsedniku komisije. Öe se 
pošlje ponudba po pošti, mora biti odpremljena tako, 
da prispe k licitacijski komisiji najkesneje v zgoraj 
določenem času. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po izvršeni licitaciji. 

Licitacija se bo vršila ob 11. uri v sobi št. 69; 
vsak ponudnik mora položiti najkesneje do 10. ure 
na dan licitacije pri blagajni podpisane direkcije 
kavcijo, ki znaša za naše državljane 5 %, za tuje 
državljane pa 10 % ponujene vsote, in sicer po od
redbah člena 88. zakona o državnem načunovodstvu. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku komisije za licitacijo. 

Licitanti se opozarjajo, da morajo podpisati iz
javo, da poznajo pogoje, po katerih naj se izvTŠe 
predmetna dela, in da pristajajo, dražiti po njih. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 
dne 19. aprila 1928. 

ŠV- 3295. 1020 3 - 4 

Razglas o licitaciji. 
Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre

vzem zgradbe železnobetonskega mostu čez Glinščico 
v km 2-4 Tržaške državne ceste d r u g o j a v n o 
p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 2 5. m a j a 1 9 2 8. 
ob 11. uri v sobi št. 17 gradbene direkcije v Ljub
ljani. 

Istotam se dobivajo med uradnimi urami potrebni 
podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti pla
čilu napravnin stroškov. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta v odstot
kih (tudi z besedami) na vsote odobrenega1 proraču
na-, ki znaša- 240.857 Din 40 p. 

Podrobnosti razpisa so raizvidne iz razglasa o lici
taciji v «Službenih Novinah» in na razglasni deski 
gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 5. maja 1928. 

Št. 46/9. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do 

dne 30. aprila 1928.: 
1 srebrna zapestna ura znamke «Natalia» na čr

nem traku; 1 zlata zapestnica z dolgimi členi in za
varovalno verižico; 1 črna zimska suknja z 1 kri
žanko in 3 ključi; 1 rjava usnjena listnica^ v njej 
2 bankovca po 100 Din in 1 srečka vojne škode; 
1 srebrna verižica, ki ima za obesek zeleno detetljico, 
v kateri je vdelan monogram S. Z. 1922.; 1 delavska, 
кпјШса na ime: Božidar Jaklič; 1 črna, nekoliko bel
kasta boa; 1 telovadni čevelj; 1 zlat briljantni pr
stan; 1 moška srebrna enoofcrovna žepna ura znamke 
«Metal» z monogramom M. H.; 1 bankovec za 100 
Din; 1 načrt za hišno ograjo; 1 rezervno motorno 
kolo. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do 

dne 30. aprila 1928.: 
1 bankovec za. 100 Din; 1 kos blaga za žensko 

obleko; 1 ženska ročna torbica, v njej nekaj denarja, 
1 žepni robec, 1 molitvenik in 1 par rokavic; 1 bamt-
kovec za 100 Dim; 1 siv dežni plašč; 1 bankovec za 
10 Din; 3 bankovci po 10 Din; 7 bankovcev po 10 
Din; 1 črna boa; 1 ščipalnik; 1 kovinska damska ci
garetna doza; 1 usnjena denarnica s 118 Din; 1 ban
kovec za 100 Din; 1 zlata o vratna verižica; 1; tor
bica za spise, v njej 2-10 m dolga vrv in 1 par telo
vadnih čevljev. — V železniških vozovih so se našli 
ti-lo predmeti: 3 moški dežniki, 3 ženski dežniki, 
1 palica, 1 škatla s- staro žensko obleko, 1 zavitek 
,1'esenih izdelkov, 1 ročna torbica, Vz'k.g podplatov, 
1 lopata, 2 moška klobuka, 1 žensko krilo, 1. cepin, 
1 zavitek obleke, 1 zavitek krožnikov, 1 torbica, za 
spise, 1 kratek suknjič, 1 čepica, 1 pelerina, 1 suk
njič, 1 zavitek tkanine, 1 pletena ročka, 1 zavitek 
papirja, 1 žepni vžigalnik in 1 zavitek stare obleke. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 30. aprila 1928. 

Letnik X. 
Št. 3692. 1024 2—1 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 2000 kg bencina 725/30. 
Ponudbe: naj se vlože najkesneje do dne 1 8 e g a 

m a j a 1 9 2 8 . do enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 7. maja 1928. 

Št. 2253. 1026 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 5 vagonov krajnikov. 
Ponudbe naj, se vlože do dne 19. m a j a 1 9 2 8 . 
Več .pri podpisani direkciji 

Direkcija državnega rudnika v Zabukovci 
(pošta Griže), 

dne 7. maja 1928. 

Št. 6096. 

Razglas. 
990 3—2 

Leta 1926. in 1927. je razdrla povodenj na več 
krajih bregove Kamniške Bistrice na desni in levi 
strani od Kamnika do Stranj ter uničila ali vsaj 
:zdatno poškodovala varstvene jezove kamniške 
smodniščnice v vodi tako, da je bi] аД da je še 
ogrožen promet na deželni cesti od Kamnika do 
Stranj, odnosno zasebna lastnina. 

• Zaradi tega je izdelal, državni hidrotehnični od
delek načrte o zagradbi (uravnavi) Kamniške Bi
strice v tem delu, ki mi jih je poslal veliki župan 
ljubljanske oblasti z odlokom z dne 22. marca 1928., 
H. br. 88/1, da izvedem vodopravno obravnavo. 

S tem razpisujem ogled naprave na licu mesta 
po § 9. stavbnega reda. za bivšo deželo Kranjsko in 
po §§ 24. in 60. vodopravnega zakona zal bivšo 
Kranjsko z dne 15. maja 1872., dež. zak. št. 16, na 
dan 24. m a j a 1 9 2 8 . s s e s t a n k o m p r e d 
s r e s k i m p o g i l a vajrfsjtlv om p o d o h o d u 
d o p o l d a n s k e g a v l a k a . Nato se prične takoj 
obhod na desnem bregu in se konca na levem 
bregu. Eventualno se bo nadaljevala obravnava še 
drugi dan. 

Na to obravnavo se vabijo vsi interesenti s pri-
stavkom, da morejo podati morebitne ugovore naj
kesneje na1 dan obravnave na licu mesta; sicer bi se 
poznejši ugovori ne mogdi vpoštevati in bi e© sma
tralo, da dotični interesenti pritrjujejo napravi, od
nosno potrebni odstopitvi ali obremenitvi svojega 
sveta in razdelitvi stroškov, ki so proračunjeni brez 
poprave smodniščničnih pragov na najmanj 180.000 
Din. 

Načrti namerjane naprave so med uradnimi ura
mi pri sreskem poglavarju v Kamniku (soba št. 1) 
vsakomur na vpogled. V glavnem eo projektirane 
potrebne obrambne jezbice in po ena vodilna zavaro
valna zgradba na desnem in levem' bregu; nada] j o se 
bo obravnavalo o eventualnem zavarovanju Bistrice 
od Kamnika (Mekinjska brv) do smodniščničnih je
zov, naposled o eventualnem prispevanju zasebni
kov k izvršenemu zavarovanju pri1 stranjekem 
mostu. 

V K a m n i k u , dne 23.aprila 1928. 

Sreskî poglavar: dr. Ogrin s. r. 

Št. 6348. 976 2—2 
Dražba lova. 

Ker z dnem 30. junija 1928. poteče zakupna doba 
lova občine St. Jošta nad Vrhniko, se razpisuje po 
§§ 1. in 2. ministrskega ukaza z dne 15. decembra 
1852., dež. zak. št. 257, odnosno po § 1. zakona z 
dne 27, septembra 1997., dež. zak. št. 27, j a v n a 
d r a ž b a za lov omenjene občine, ki se bo vršila 
dne 2 4. m a j a 1 9 2 8 . ob devetih pri podpisanem 
sreskem poglavarju v sobi št. 1 za petletno dobo, 
t. j . za čas od dne 1. julija 1928. do dne 31. marca 
193S. 

Dražbeni pogoji so med uradnimi urami na vpo
gled v uradu podpisanega1 sreskega poglavarja. 

V L j u b l j a n i , dne 19. aprila 1928. 

Sresld poglavar za Ljubljansko okolico: 
dr. Ferjančič e. r. 

Št. 39.7. . 1036 

Razglas. 
Dne 2 0. m a j a 1 9 2 8 . ob desetih se bo vršila 

v občinski pisarni pri Sv. Danijelu javna dražba ob
činskega lovišča. Lov se odda v zakup za čas od 
dne 20. junija 1928. do dne 31. marca 1933. 



46. 
Zakupni pogoji se lahko vpogledajo v občinskem 

uradu. 
Občinski urad pri Sv. Danijelu pri Prevaljah, 

dne 5. maja 1928. 

Razne objave-

1022 

316 

zbor bo sklepčen ob vsakem številu navzočnih ali 
zastopanih članov. 

V L j u b l j a n i , dne 7. maja 1928. 
Za akademski kolegij, 

stavbeno in konsumno reg. zadrugo z o. z. 
v Ljubljani: 

Adolf Ribnikar s. r., Fran Jeran s. r., 
predsednik. tajnik. 

Natečaj. 
Ljubljanska borza za blago in vrednote razpisuje 

d v e s e n z a l s k i m e s t i z a v r e d n o t e (devize, 
valute in efekte), ki se popolnita po potrebi. 

Reflektanti morajo predložiti dokaze: 
a) o jugoslovanskem državljanstvu; 
b) o polnoletnosti; 
c) o dosedanji neoporečnosti; 
č) o svobodnem oskrbovanju lastne imovine; 
d) o dovršenih trgovinskih študijah in večletni 

bančno-novčarski ali mešetarski praksi; 
e) o mešetarskem izpitu, opravljenem z dobrim 

uspehom (izpit se lahko opravi tudi po eventualnem 
imenovanju v roku, ki ga določa pravilnik za borzne 
senzale); 

f) o znanju slovenskega in drugih jezikov. 
Po eventualnem imenovanju morajo položiti re

flektanti kavcijo 75.000 Din. 
Položena kavcija ostane vezana na naslov jam

stva do pretežka šestih mesecev po izstopu ali od-
slovitvi iz mešetarske službe. 

Prošnje, ki so bile vložene za že oddana tri sen-
zalska mesta za vrednote, se bodo vpoštevale tudi 
pri novem natečaju. 

Detailirane ponudbe z navedbo referenc naj se 
pošljejo do dne 

24. m a j a 1 9 2 8 . 
tajništvu ljubljanske borze za blago in vrednote v 
Ljubljani, Kongresni trg« št, 9, I. nadstropje (Filhar
monija), kjer se dobivajo vse nadaljnje informacije. 
Ljubljanska borza za blago in vrednote v Ljubljani, 

dne 7. maja 1928. 
Predsednik: Tajnik: 

Ivan Jelacin s. r. dr. M. Dobrila s. r. 

1047 Vabilo na občni zbor, 
M ga bo imela 

Pašna zadruga za občine Selca, 
Železnike in Sorico v Železnikih, 

r. z. z o. z., 
dne 1 7. m a j a 1 9 2 8. ob 15. uri v Češnjici št, 1 s tem 

d n e v n i m r e d o m : 
1.) (Poročilo načelništva in nadzorništva. 2.) Odo

britev računskega zaključka. 3.) Citonje revizijskega 
poročila. 4.) Izprememba zadružnih pravil. 5.) Vo
litev načelništva. 6.) Volitev nadzorništva. 7.) Razno-

^WBÜ- Načelništvo. 

Vabilo na 55. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Trboveljska premogokopna družba 
dne 3 1. m a j a 1 9 2 8. ob enajstih v lastnih poslov

nih prostorih v Ljubljani, Gledališka ulica št, 3. 

D n e v n i r e d : 
1.) Računsko poročilo in predložitev bilance za 

leto 1927. 
2.) Poročilo in predlog revizorjev. 
3.) Sklepanje o uporabi čistega dobička. 
4.) Dopolnilne volitve v upravni svet, 1014 
5.) Volitev revizorjev za leto 1928. 

• * * 

Gospodje delničarji, ki žele izvrševati na občnem 
zboru glasovalno pravico, se vabijo po § 22. družbe
nih pravil, naj deponirajo svoje delnice vsaj osem 
dni prej, t. j . najkesneje do dne 23. maja 1928., in 
sicer: 

v Ljubljani pri družbeni blagajni; 
na Dunaju pri likvidaturi banke «Zentral-Euro

päisch o Länderbank»; 
v Parizu pri banki «Banque des Pays de Г Ешч>1>е 

Centrale»; 
v Lyonu pri zavodih: «Crédit Lyonnais» ali «So

ciété Lyonnaise de Dépôts et des Comptesi Courants 
et de Crédit Industriel» ali «Vv<> Morin-Pons & Cit.»; 

v Ženevi pri firmah: «Lombard, Odier & Cie.» ali 
«Darier & Cie.» ali «Union financière de Genève». 

Vsakih 20 delnic daje pravico do enega'glasu 
(S 21. družbenih pravil). . 
v s l ' Upravni svet. 

Letnik X. 

Vabilo na VII. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

«Petovia», usnjarska industrija, d. d., 
dne 2. j u n i j a 1 9 2 8 . ob pol dvanajstih v dvorani 
Ljubljanske kreditne biuike v Ljubljani, Dunajska 

cesta št. 1. 

D n e v n i r e d : 
t.) Poročilo upravnega, sveta o poslovnem letu 

1927. in predložitev letno bilance z dne 31. decem
bra 1927. 

2.) Poročilo nadzorništva in podelitev absoluto-
rija upravnemu svetu. 

3.) Dopolnilna, volitev v upravni svet in v nad
zorni št vo. 

4.) Slučajnosti. ll»08 
• * * 

Po § 15. družbenih pravil upravičuje posest de
setih delnic do enega glasu. Da sme delničar glaso
vati, mora založiti vsaj šest dni pred občnim zborom 
potrebno število delnic z nezapadlimi kuponi vred 
ali pri družbeni blagajni na Bregu pri Ptuju ali pri 
Ljubljanski kreditni, banki v Ljubljani ali pri njeni 
podružnici v Ptuju ali pa pri Jugoslovenski eskompt-
ni in hipotekami banki v Zagrebu. Na podstavi te 
založitve se izda delničarju legitimacija, ki se glasi 
na ime ter navaja število založenih delnic in nanje 
odpadajočih glasov. Po storjeni zafožitvi ima. del
ničar pravico, vpogledati listo delničarjev. 

V P t u j u , dne 1. maja 1928. 
Upravni svet. 

loie Razid društva. 
Politično d-ruštvo «Okrajna delavska zveza' za 

laški okraj» v Trbovljah se je po sklepu občnega 
zbora z dne 15. marca 1928. prostovoljno razšlo. 

Stanko Keše s. r., bivši predsednik. 

975 3-3 Objava. 
Na občnem zboru delničarjev Splošne stavbene 

družbe v Mariboru z dne 4. avgusta 1927. je bilo 
sklenjeno, družbeno delniško glavnico 10,000.000 Din 
z odkolkovanjem emitiranih 100.000 delnic od nomi
nale 100 Din znižati na nominalo 50 Din, skupno 
torej na 5,000.000 Din. Ta sklep je odobrilo mini
strstvo za trgovino in industrijo z odlokom z dne 
20. februarja 1928., br. VI. 5235/27. 

Upniki podpisane družbe se pozivljejo, naj se 
javijo pri družbi v treh mesecih od dne, ko se ta 
objava tretjič priobči, 

V M a r i b o r u , dne 27. aprila 1928. 
Splošna stavbena družba v Mariboru. 

1016 Razid društva. 
«Streljačka družina» v Trbovljah se jo po sklepu 

mednega občnega, zbora z dne 26. aprila 1928. pro
stovoljno razšla. 

Imovina je pripadla «Podsavozu oblastne stre
ljačko družine» v Ljubljani. 

V T r b o v l j a h , dne 5. maja 1928. 

Rudolf Resnik s. r., Milan M. Spaić s. r. 
bivši tajnik. bivši predsednik. 

1019 Objava. 

Izgubila sem izpričevalo I. razreda П. državne 
realne gimnazije v Ljubljani za šolsko leto 1918./ 
/1919. na ime: Zora Vrtačnik iz Ljubljane. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Zora Vrtačnik s. r. 

Vabilo na 6. redni občni zbor, 
ki ga bo imel 

Akademski kolegij, 
stavbena in konsumna rejj. zadruga z o. z. 

v Ljubljani, 
v četrtek dne 2 4. m a j a 1 9 2 8 . ob sedemnajstih v 
pisarni Akademskega kolegija v Ljubljani, Kolo

dvorska ulica št, 22. 

S p o r e d : 
1.) Poročilo predsednikovo. 
2.) Poročilo tajnikov o. 
3.) Poročilo blagajnikovo. 
4.) Poročilo nadzorništva o računskem zaključku 

za minulo poslovno leto. 
5.) Odobritev bilance in podelitev absolutorija 

načelništvu. 
6.) Volitve načelništva in nadzorništva. 
7.) Izpremembe pravil. 1021 
8.) Slučajnosti. 

* * * 
O p o m b a : Če bi ob napovedani uri občni zbor 

ne bil sklepčen, se otvori po § 25. zadružnih pravil 
pol ure kesneje občni zbor z istim sporedom; ta občni 

Računski zaključek Strojnih tovarn in livarn, d. d. v Ljubljani, 
9 9 1 z dne 31 . decembra 1927. 

Račun bilance z dne 31. decembra 1927. Aktiva. Pasiva. 

Blagajna 
Vrednostni papirji 
Nepremičnine 
Premičnine 
Zaloge 
Dolžniki 
Izguba: prenos iz,leta 1926. Din 224.471-05 

izguba za leto 1927. . 492.074-95 

Din 
224.518 
91.186 

4,415.180 
2,816.719 
7,608.938 
5,667.067 

716.546 

21,540.156 73 

Delniška glavnica . . 
Redni rezervni fond . 
Upniki 
Neizplačana dividenda 
Predhodne postavke . 

Din 
5,000.000 
2,040.276 

14,145.581 
2.412 

351.886 

Izguba. Račun izgube in dobička za leto 1927. 

21,540.156 

Dobiček. 

73 

Stroški Din 4,545.780-73 
Odpiši . » 814.222-75 
Prenos izgube iz leta 1926. 

Din 

5,360.003 
224.471 

P! 
Obratni dobiček . . 
Dohodki nepremičnin 
Izguba 

5,584.474 53 
V Ljubljani, dne 31. decembra 1927. 

S knjigami in prilogami primerjali In v soglasju našli. 
Ravnatelj: Nadzorstveni svet : 

Ing. Hubert Kos s. r. pefer Kozina s. r., predsednik. 
Viktor Meden s. r. Dr. Franc Pavlin s. r. Nikola Bulajić s. r. 

Din 
4,608.958 

258.970 
716.546 

5,584.474 53 

Za knjigovodstvo: 
Viktor Varlandy s. r. 

Odgovorni urednik : Anton Fantek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniika tiskarna, d. d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav AmbrožiČ v Ljubljani. 



* * • • ' » * 

Д.«*- - ir •• <г~ 

poftnina pla&ma v gotovim. 

46. V Ljubljani, dne 12. maja 1928. etnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Т Г О ŠL ТМ1ТЖ T Y C H 4 1 

U niüi^lll 1 I l i» 1 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

148. Pravilnik o ceoljenju oseb, ki so jih ugriznile stekle živali. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 149. Tarifna obvestila. — Razglasi sodišč in sodnih oblastev. — Razne objave. 

Uredbe osrednje vlade. 
148 

Na podstavi člena 12. uredbe o zatiranju nalez
ljivih bolezni H. br. 41.003 z dne 27, septembra 
1927. predpisujem ta-le 

Pravilnik 
o cepljenju oseb, ki so jih ugriznile 

stekle živali.41 

Člen 1. 
Obvezno se_ morajo dati cepiti ve» one/osèbe, ki 

jih je poškodovala nedvomno stekla žival. Nihče se 
ne sme v tem primeru odtegniti cepljenju. Osebe ali 
njih varuhi, ki se upro temu cepljenju ali se mu iz
ognejo, se kaznujejo po členu 81. uredbe o zatiranju 
nalezljivih bolezni. 

Člen 2. 
Osebe, ki so jih poškodovale stekline sumne 

živali, se morajo dati prav tako cepiti. Občinska 
oblastva jih morajo poslati k najbližjemu pristoj
nemu zdravniku, ki jim nasvetuje, naj se dado ce
piti. Ce pa ne pristanejo na to, morajo dati pismeno 
obvezo, da prevzemajo vso odgovornost. Ce obole 
za, steklino osebe, zavisne od gospodarja, ki jih ni 
hotel poslati na cepljenje, se kaznuje gospodar po 
členu 81. uredbe o zatiranju nalezljivih bolezni. 

Člen 3. 
Županstvo (opštinski sud) mora izslediti vse 

osebe, ki so jih poškodovale stekle živali, ter jih 
poslati k zdravniku. Če se ta odredba zanemari, se 
kaznuje župan (predsednik suda ali poslovodja ali 
odrejeni član suda) po členu 81. uredbe. 

Člen 4. 
Vsakdo, ki ga je poškodovala stekla ali stekline 

sumna žival, se mora takoj prijaviti županstvu (op-
štinskemu sudu), če je vobče postavljen občinski 
zdravnik, ga mora ta zdravnik takoj poslati v pri
stojni zavod, da se tam cepi. Ce občinskega zdrav
nika ni, ga mora poslati županstvo (opštinski sud) 
z dopisom k pristojnemu ali najbližjemu sre&kemu 
zdravniku, ki ga' pošlje s spremnim pismom (obra
zec št. 1) v zavod. 

Člen 6. 
Županstvo (opštinski sud) mora takoj poiskati 

žival, ki je prizadela poškodbe, ter jo kar najhitreje 
poslati pristojnemu aH najbližjemu državnemu vete
rinarju, da jo pregleda in ugotovi, ali je stekla. 

Če se ta odredba zanemari, se kaznuje župan 
(predsednik suda in delovodja ali član suda, odrejen 
za ta posel) po členu 81. uredbe o zatiranju nalez
ljivih bolezni. 

Člen 6. 
Živali se no smejo ubijati, ampak se morajo pri

vesti žive k veterinarju. Samo če je žival nedvomno 
stekla in če preti nevarnost, da bi poškodovala one, 
ki jo primejo, se sme ubiti. V tem primeru se ji mora 
takoj odsekati glava, položiti v žaganje, namočeno 
s karbolom ali sublimatom, dobro zaviti v platno, 

j in dejati v zaboj, napolnjen z žaganjem. Ta zaboj 
j se mora odposlati po posebni osebi pristojnemu 
veterinarju, ki pošlje pristojnemu zavodu možgane 
dotične živali ali pa glavo samo. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 9. marca 1928., št. 55/XV. 

Člen 7. 
če pošlje zdravnik koga v Pasteurjev zavod, 

mora obvestiti najkesneje v 24 urah pristojnega 
zdravnika, o poškodbi ter navesti po možnosti točen 
popis živali, k? je prizadela poškodbo, какот tudi 
odkod in čigava je? Poleg tegajnu mora naznaniti, 
v kateri zavod je poslal poško&ovanca. 

Člen.8. • 
Če se privede k veterinarju stekla žival, jo mora 

veterinar obducirati ter poslati njene možgane, na
močene v glicerin, najbližjemu Pasteurjevemu za
vodu, da se tam nadalje predeče j a če žival ni stekla, 
jo mora opazovati tri tedne ter obvestiti o uspehu 
Pasteurjev zavod vsakega 5., 10. in 21. dne. 

Sreskega zdravnika тота obvestiti, ali je prejel 
v opazovanje žival, o kateri g: je oni obvestil. 

Člen 9. 
Če županstvo (opštinski sud) iz malomarnosti ni 

odposlalo živali, ki je prizadela poškodbo, se kaz
nuje župan (predsednik in delovodja suda) po čle
nu 81. uredbe o zatiranju nalezljivih bolezni. 

Člen 10. 

Da se poškodovanci cepijo, se smejo pošiljati v 
te-le zavode: v centralni higienski zavod v Beo
gradu, v higienske zavode v Zagrebu, Skoplju, Sara
jevu, Nišu in Novem Sadu, na antirabične postaje v 
Kragujevcu, Šabcu in Celju. Ko se je izvršilo cep
ljenje, izda zavod uradno potrdilo o končanem 
zdravljenju (obrazec št. 2). 

Minister za narodno zdravje sme otvarjati po 
potrebi antirabične oddelke ali antirabične postaje 
tudi v drugih krajih; o tem morajo obvestiti pri
stojne naprave vse zdravnike v predpisanem okolišu. 

Člen 11. 
Ti antirabični oddelki in te antirabične postaje 

morajo delovati) po znanstveno preizkušenih meto
dah, in sicer po Pasteurju, Högyesu ali po metodi z 
etrom po Römlinger-Alivizatos-Hemptu. 

Za; uvedbo novih metod morajo izposlovati za
vodi odobritev ministra za narodno zdravje. 

Člen 12. 
Stroške za antirabične cepljenje siromašnih oseb 

plačujejo samoupravna oblastva, v prvi vrsti ob
lasti, potem občine. Te samouprave morajo postav
ljati v, svoje proračune potrebne vsote. 

Za cepljenje se plačuje: 
1.) Za specifično zdravljenje od injekcije . 10 Din. 
2.) Za pregled in zdravljenje poškodbe.od 

poseta 10 Din. 
3.) Za velike obveze pri težkih poškodbah1 . 20 Din. 
4.) Za male obveze pri lažjih poškodbah . . 10 Din. 
5.) Za cepivo, eterizirano v veterinarske na

mene, od 1 cm8 1 Din. 
Te takse plačujejo vse osebe, ki niso oproščene 

plačila, potem uradi za zavarovanje delavcev in vse 
blagajne za zavarovanje delavcev, kakor trgovsko 
društvo «Merkur», železniški bolezenski fond, rudar
ska bratovska skladniča i. dr., za svoje člane. 

Brezplačno se cepijo: 
1.) državni uradniki in njih rodbinski člani, za 

katere prejemajo draginjsko doklado; 
2.) vse osebe, ki se zdravijo v bolnicah; 
3.) vse osebe, ki so po zakonu oproščene plače

vanja bolniških stroškov. 

Člen 13. 
Potne stroške za siromašne državljane plačujejo 

občine ali oblasti, ki pa imajo pravico, od lastnika 
živali izterjati dejanske1 stroške. 

če. se lastnik ne more ugotoviti, plačajo stroške 
samoupravna oblastva. 

Člen 14. 
Imoviti državljani trpe sami vse stroške, imajo 

pa pravico, sodno izterjati odškodnino od lastnika 
živali. 

Člen 15, 
Če se pošljejo v zavod otroci pod 15 leti, m jim 

mora dati do zavoda spremljevalec. 

Člen 16. 
Če se mora poslati obolela oseba v državno ali 

samoupravno bolnico, trpi stroške oseba sama, ako 
je dobrega imovinskega stanja; drugače pa jih plača 
samoupravno oblastvo. 

Člen 17. 
Antirabični oddelki morajo predložiti vsak mesec 

najkesneje do 10. dne poročila o svojem in svojih 
podružnic delovanju za minuli mesec, najkesneje do 
STede meseca januarja pa letno poročilo po obrazcu ' 
št. 3. 

Člen 18. 
Vsi antirabični oddelki in njih podružnice morajo 

voditi delovni dnevnik o cepljenih osebah (obrazec 
št. 3) in o izdelovanju cepiva (po obrazcih A in B), 
zapisnike o mikroskopskih pregledih šumnih mož
ganov in zapisnike o bioloških ogledih z obdukcijami 
eksperimentirane živali (obrazec C). 

Člen 19. 
Pristojni zdravnik mora voditi ali neposredno 

ali pa po županstvu (opštinskem sudu) evidenco o 
zdravstvenem stanju cepljenih oseb ter pošiljati čez 
poldrugo leto poročila pristojnemu zavodu, kjer ie 
je izvršilo cepljenje. 

Člen 20. 
če cepljene osebe v prvem letu umro, mora iz

vršiti sreski zdravnik sekcijo ter poslati možgane z 
zapisnikom o sekciji vred pristojnemu zavodu. 

Člen 21. 

Za zatiranje epizootije stekline smejo odrediti 
higienski zavodi sporazumno s pristojnimi veterinar
skimi oblastvi veterinarsko-policijske ukrepe in po 
potrebi cepljenje okuženih živali z zamorjenim viru
som. 

Člen 22. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v «Službenih Novinah». 
V B e o g r a d u , dne 10. februarja 1928.; 

H. br. 3433. „ . . , , , . 
Minister za narodno zdravje; 

dr. Andrić s. r. 
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46. 318 Letnik X. 

Obrazec ft. 1. 

Qosp - - , starega (staro) -
iz , ulica h. št. 

let 

je ugriznil (a) 
gosp _. 
ulica 

pes (mačka) 
iz - _. 

h. št. 

To žival naj takoj in na iznova pregleda veterinar. 
Izvid izvolite priobčiti prvikrat in drugikrat po možnosti brzojavno, prav tako nas obvestiti 
brzojavno, ali je žival morda pobegnila ali izginila. 

Šef antirabičnega oddelka. 

Obrazec ft. 2. Uradno potrdilo. 
Gosp - se je zdravil (a) v tem zavodu 

od dne - - do dne ..._ -192 ter je bll(a) 
danes zdrav(a) odpuščen (a). 

Opazka: - - — — - - — 

V Beogradu, dne ...-.- - 192. 

Prosim Vas obvestila o zdravstvenem stanju ~ 
je zdravil (a) v tem zavodu zoper ugriz stekleg 
Če je imenovani (a) umrl (a), javite, kdaj in za čl 

Šef Pasteurjevega oddelka. 

Šef antirabičnega oddelka. 

Obrazec ft. 3. 

Pastenrjev oddelek (zavod — v _ 

P o r o č i l o z a m e s e c _ _ 
Število oseb, sprejetih v zavod, skupaj : moških : 
Od teh na oskrbi v zavodu: - — 
Od teh ambulatorno : — — 
Koliko jih je ostalo iz prejšnjega meseca: — 
Koliko jih ostane, koncem meseca (leta) : — 
Odkod so te sprejete osebe in koliko jih je iz poedinlh županij: 

ženskih : 

Starost poškodovanih oseb: 1-5 5-10 10-15 15-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 
Cepljenje se je začelo od dne poškodbe čez: 5 dni 10 dni 15 dni 20 dni 

(označi naj se točno Število dni) 

Poškodbe: 

Skupina A 
Skupina B 
Skupina C 

»Skupina Č 

na glavi 

lažje težje 

na zgornjih 
udih 

lažje težje 

na spodnjih 
udih 

lažje težje 

na trupu 

lažje težje 

na ostalih 
mestih 

Obrazec C. 

zavod _ - — Antirabični oddelek. 
Leto Kvalifikacija poškodbe: živali Zaporedna številka 

Ime ugrlznjene osebe 
rojena v - - Začetna teža Kvantum bivaušče''''iiiz:iz..:iz.:::..::.: :.:. ježa i м - i.ponovitev 
u ] i c a _ _ Teža 2 M 2. ponovitev 
občina , srez Skupaj 
županija 
leto , poklic 
stanovanje y 
poškodovana (vržena) - - — 
kdaj je bila ugriznjena 
prej zdravljena v Pasteurjevem zavodu 

lažje težje 

Vrste živali, ki so prizadele poškodbo ; ko
liko primerov spada na katero vrsto: 

Zdravilna metoda: 

pes7 mačka, volk, krava, svinja, konj, druge 
(označi naj se točno vrsta živali) 

Uspeh cepljenja: Število pacientov, 
ki so na teži 

pri
dobili 

iz
gubili 

ostali 
na njej 

Število pacientov 
z lokalnimi 

komplikacijami 

III 
Število pacientov 

• z nevro-
kompllkacijaml 

IV 
Umrlo je 

med časom 
cepljenja 

inter-
ku-

rentno 
oseb 

Usoda odpuščenih oseb čez: 1 mesec 6 mesecev 1 leto 

Umrljivost : 

Skupina A 
Skupina B 
Skupina C 
Skupina Č 

Pripombe : 

Umrlo jih je v prvih 
14 dneh po končanem 

cepljenju 

V času nad 14 dni 
po cepljenju 

Steklina se je pojavila 
med časom cepljenja 

* Živali, ki so poikodovale v tej skupini, so se izkazale s preiskavo za zdrave. 

Obrazec A (dnevnik pasaž virusa fix). 

Zajec št 
Prenos z zajca š t — 
Virus fix zajca št (izvor) -
Zajec — (beli) samica 
Odkod je 
Trepaniran je 
Obolel je 
Padel 
Zaklan (poginil) 
Izgubil na teži -
Sekciran - — — 
Patološko-anatomski izvid 

teža 

Obrazec B (dnevnik 
cepiva). 

Možgani zajca š t — 
Eter od dne . 

pripravkov etrovo-glicerinovega 

mesto in popis rane 

ali je rana krvavela aH ne • 
skozi obleko ali ne — 
obleka raztrgana ali ne 
rana izžgana -
steklina ugotovljena ali ne 

sprejeta v zdravljenje dne 
odpuščena iz zdravljenja dne 
prišla na: 1. ponavljanje dne 

2. ponavljanje dne 

Datum 
Vbrizgano 

zjutraj opoldne zvečer 
Skupaj Pripomb« 

Oče živ, zdrav, bolan za — ' — 
Mati živa, zdrava, bolna za ...» 
Brat živ, zdrav, bolan za 

Sestra živa, zdrava, bolna za ... 

Anamneza. 
_— umrl za — 

— _ umrla za .... 
— umrl za ... 

umrl za — 
- — umrl za .... 

..'. — umrla za ..-
: _-. _ _ : _ ~. umrla za .... 

umrla za .... 
Soprog(a) živ(a), zdrav(a), bolan (bolna) za umrl(a)za 

_ - - umrl(a)za 
Otroci živi, zdravi, bolni za - - umrl za... 

_ . - — umrl za.-. 
_ _ _ — - - -..- umrl za .... 

_ - umrl za -
— umrl za --

Splav (abortus) - Prezgodaj rojen (mrtvorojen) 
Dedna obremenjenost z boleznimi, kakršne so : syphilis, polyneuritis, rheuma, nevrastenija, 

duševne ali živčne bolezni, tuberkuloza, alkoholizem ..— -
Katere bolezni (akutne in kronične) je imela ugriznjena oseba -

Venerlčna obolenja: Wassermann 

AU je dobila ugriznjena oseba kaj poškodb, zlasti na glavi, hrbtenici, aH so se izvršile 
na njej težke operacije .— - —: — 

Ali ima habitualno strast (alkoholizem, morfinizem) - - —- •'-
AH ima bolezen, kakršne so : habitualna migrena, habitualna obstlpacija, incontentia urinae, 

alvi, vagotonija, simpatlkotonlja, uratična adipoza, diabetična diateza, Basedowska bo
lezen, epilepsija, anemija, levkemija, débilitas universalis, neoplasma, kachexia, intoxicatio 
daturninl, metalues (tabes, paralysis), neuralgia, neuritis, polyneuritis. 

do dne 
od dne Karbolov glicerin 

Uporabil se je za imulzljo 
Hrbtenjača zajca š t -
Eter od dne — do dne 
Karbolov glicerin od dne 
Uporabil se je za.emulzijo 

do dne. 
. (datum) 

do dne 
(datum) 

Za zavode, kjer se prakticira za na-
pravljanje cepiva drugačna metoda, 
je uvesti podoben dnevnik s po

trebnimi izpremembatni. 

Obrazec C (dnevnik diagnostičnih opravil). 

— - - (vrste živali) Možgani — 
Lastnik živali 
Odkod 
Kdo je, bil ugriznjen in kdaj 

Kdo je poslal možgane v pregled In kdaj 

Pregled se je izvršil — 
Uspeh pregleda v razmazu 
Uspeh pregleda v prerezu -
Biološki ogled - -
Inkubacijski rok 

(datum) 

Uspeh sekcije eksperimentirane živali 
Uspeh mikroskopske preiskave 
Interkurentna obolenja -
Definitivna diagnoza 
Kdaj se je poslal odgovor o deflnitlvnem uspehu. 

Statua praeaene. 
1. Zunanji izvid (konstitucija) 
2. Notranji izvid 

Temperatura - Utrip 
Seč 

-. Dihanje Opravljanje potrebe 
Sputum _ — 

3. Nevrološki izvid. Intellectus - -
Anomalije senzltivne sfere: , vonj — — 

, sluh — , okus -..- -
, senzibilnost kože 

& 

Anomalije motorne sfere: tremor, klonos, paresis, paralysis, spasma, rigor 

Anomalije koordinacije : ataksija, skandirajoč izgovor Romberg 
Refleksi: Pupille Argyll Robertson 

Triceps . — Trebušni 
Kremaster ~ —• Westphal -
Achilles . Piantami 
Babinski Oppenheim ••• 

4. Bakteriološko-serološki-cltološki izvid: 

Liquora 
Pandy —. 
Wassermann 
Benjoin Colloidal 

Nonne-Apelt 
Ooldsol 
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Decorsi» Tacclnatiomis ant morbi. 
lokalne 

5. Vakcinalne reakcije generalne 
fokalne 

6. Težje nevrokoraplikacije — 

7. Vakcinalni abscesf. Phlegmone 
8. Izvid pri revakclnaclji 

katamneza: lokalne -
fokalne reakcije -

generalne 

9. Klinični Izvid ob izbruhu stekline 

10. Patološko-anatomski izvid pri obdukciji 
Makroskopski 
Mikroskopski - — negri 
Biološki preizkus — — 

(zdravnikov podpis). 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
fc * ' m i 

1 4 9 . 
Tarifna obvestila.* 

Dopolnitve in Izpremembe v imeniku železniških posta) z dne 1. avgusta 1927. 

V tem imeniku naj se uvrste po abecednem redu 
naslednje postaje: 

C i j e v n a fft 60. Vpiše naj se: v 2. razprede
lek: «TJ», v 3. razpredelek: <Sa», v 5. razpredelek: 
L 14, v 6., 7. in 8. razpredelek: vertikalna črta «|». 

D o n j a P l a v n i c a fff 60. Vpiše naj se: v 
2. razpredelek: «St», v 3. razpredelek: «Sa», v 
4. razpredelek: «C IL», v 6. razpredelek: L 15, v 6., 
7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15. in 24. razpredelek: 
vertikalna črta «|». 

G o l u b o v c i fff 60. Vpise naj se: v 2. raz
predelek: «Stl», v 3. razpredelek: «Sai», v 5. razpre
delek: L 15, v 6. razpredelek: «v», v 7. in 8. raz
predelek: «d». 

G o r n j a P l a v n i c a fff 60. Vpiše naj ee: v 
2. razpredelek: «St», v 3. razpredelek: «Sa», v 5. raz
predelek: L 15, v 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14, 15. 
in 24. razpredelek: vertikalna črta «|». 

P o d g o r i c a fff 60. Vpiše naj se: v 2. raz
predelek: «St», v 5. razpredelek; L 14, v 6., 7., 8., 
9., 10., 11,, 14., 14., 15. in 24. Tazpredelek: vei'tikalna 
Crta «I». 

Nadalje naj se izvrše te-le izpremembe: : 
Pri postaji z nazivom: B a n j a L u k a G r a d 

naj se postavi v 11. in 12. razpredelku poleg verti
kalne črte znak: *, v 13. razpredelku pa znak: **; 
v 20. razpredelku naj se prečrta: «J*», v 32. razpre
delku naj se prečrtajo besede: «*) Samo za konje i 
krupnu stoku», namesto tega pa naj se vpišejo be
sede: «*) Ositn sena i alarne», nadalje: «**) Samo za 
konje, ždrebad, ponije, magarce i mazge». 

Pri postaji z nazivom: B a n j a L u k i a P r e d 
g r a đ e naj se vpiše v 14. razpredelek: vertikalna 
črta «|». 

Pri postaji z nazivom: B e d e k ov č i n a naj se 
popravi naziv v: Bedekovčina. 

Pri postaji z nazivom: B e l a C r k v a d r ž a v -
n a g r a n i c a naj se prečrta v 32. razpredelku sta
vek: «Za prelaz putnika, prtljaga i robe još nije 
otvorena». 

Pri postajališču z nazivom: B e l a P u s t a r a 
naj se vpiše pod nazivom postaje: «(Kula)». V 11. 
in 12. razpredelku naj se postavi: vertikalna črta 
«|*», v 32. razpredelku pa naj se vpiše: «*) Samo za 
pošiljke fabrike šećera u Crvenki». 

Pri postaji z nazivom: B e l i M a n a s t i r naj 
se postavi v 4. razpredelku poleg «C П.» znak: *, 

. v 32. razpredelku pa naj se vpiše pripomba: «*) Vrši 
pregled putnika i prtljaga. Carini kod uvoza samo 
jednoobraznu robu, kod izvoza samo TODU sa pruga 
Batina Skela-Baranjeko Petrovo Selo i Darda-Beli 
Manastir.» 

Pri postaji z. nazivom: B e t o g r a d naj se pre
črta v 82. razpredelku beseda: «Tunel», namesto nje 
pa naj se vpiše: «Samo». 

Pri postaji z nazivom: B i z o v a c naj se prečrta 
v 24. razpredelku: vertikalna črta: «I». 

Pri postaji z nazivom: B l a g a j naj se prečrta 
v 11. in 12. razpredelku: druga zvezdica, v 32. raz
predelku pa naj se precrta pripomba: «**) Samo za 
pošiljke Tvornice gipsa Blagaj». 

Pri postaji z nazivom: B o s a n s k i N o v i naj 
se vpiše v 20. razpredelku: vertikalna črta: «|». 

Pri postajališču z nazivom: B o t o v o naj se pre
črta v 1. razpredelku: «(Koprivnica)», v 12. raz
predelku naj se prečrta: «|*>, v 32. razpredelku pa 
vsa pripomba* 

Pri postajališču z nazivom: B r e z o v l j a n i n a j 
se prečrta v 19. razpredelku: «|». 

Pri postaji z nazivom B r e ž i c e naj se prečrta 
30 

v 16. razpredelku: «—». 
8 

Pri postaji z nazivom: B u 1 i n a c naj se prečrta 
v 20. razpredelku: «|», v 21. razpredelku pa naj se 
vpiše: «|». 

Pri postaji z nazivom C a p r a g naj se prečrta 
v 20. razpredelku: «|». 

Pri postajališču z nazivom: C e r o v a c naj se 
prečrtata v 6. in 7. razpredelku: črki «v» in «d», v 
6., 7. in 8. razpredelku pa naj se vpiše: «|». 

Pri postaji z nazivom: D a г u v a r naj se prečrta 
v 22. razpredelku: «|». 

Pri postajališču z nazivom: D e r i ć naj se pre
črta v 1. razpredelku: «(Dragutinovo)», v 1Л. in 
12. razpredelku naj se prečrta: «|», v 32. razpredelku 
pa vsa pripomba. 

Pri postaji z nazivom: D r n j e naj se prečrta 
v 11. in 12. razpredelku: «|*», v 32. TazpTedelku pa 
vsa pripomba. 

Pri postajališču z nazivom: D r v a r e naj se pre
črta v 12. razpredelku: «|*», v 32. razpredelku pa 
vsa pripomba. 

Pri postaji z nazivom: D u b r o v n i k naj se po
pravi v 4. razpredelku: «C П.» v: «C L». 

Pri postaji z nazivom: D u g a R e s a naj se pre
črta v 13. razpredelku: «|». 

Pri postaji z nazivom: D u g o S e 1 o naj se pre
črta v 20. razredelku: «|» in vpiše v 21. razpredelku: 
«I». 

Pri postaji z nazivom: G o r n j a R a d g o n a 
naj se popravi v 5. razpredelku: «F 1» v: «F 2». 

Pri' postajališču z nazivom: G r 1 i c a naj se pre
črta v razpredelku 12.: «|*», v 32. razpredelku pa 
vsa pripomba. 

Pri postaji z nazivom: G r o s u p l j e naj se pre
črta v 26. in 27. razpredelku: «|». 

Postaja z nazivom: G u n j a S a v a naj se pre
črta z vsemi podatki. 

Pri postajališču z nazivom: H o l m e c naj se 
prečrta z veljavnostjo od dne 15. maja 1928. pod 
nazivom postaja z nazivom: «(Prevalje)», v 6. raz
predelku pa naj se postavi namesto: «|» črka: «v». 

Pri postaji z nazivom: J a b u k a naj se v 2. raz
predelku namesto: «St.» vpiše: «T.», v 6., 7. in 
8. razpredelku pa naj se prečrta: vertikalna črta «|». 

Pri postaji z nazivom: J a g n j e v o naj se pre
črta v 32. Tazpredelku pripomba: «*) Samo po odo
brenju Direkcije» in namesto tega naj se vpiše: 
«*) Samo za pošiljke firme Miler». 

Pri postajališču z nazivom: J a v o r a c naj se 
prečrta v 1. razpredelku: «(Obradove Stolice)», v 
12. razpredelku pa naj se prečrta: «|*», iu v 32. Taz
predelku vsa pripomba. 

Pri postajališču z nazivom: J u g o n i č e v o naj 
se vpiše v 11. in 12. razpredelku: «|*», v 32. Taz
predelek, pa: «*) Samo za vojne pošiljke». 

Pri postaji z nazivom: K a r a n a c naj se pre
črta v 20. razpredelku: «|». 

Pri postajališču z nazivom: K i j e v o naj se pre
črta v 12. razpredelku: «|*», v 32. razpredelku pa 
vsa pripomba. 

Pri postajališču z nazivom: K l a č e v i c a naj 
se prečrta v 1. razpredelku: «(Obradove Stoike)», v 
12. razpredelku: «|*», v 32. razpredelku pà vsa pri
pomba. 

Pri postaji z nazivom: K l a r i j a naj se vpiše 
v 21. razpredelek: «|». 

Pri postaji z nazivom: K1 i s u r a naj se prečrta 
poleg naziva postaje številka: «76». 

Pri postaji z nazivom: K n e z e v i V i n o g r a d i 
naj se prečrta v 20. razpredelku: «|», v 21. razpre
delku pa vpiše: «|». 

Pri postaji z nazivom: K n i ć a n i n naj se pre
črta v 11. in 12. Tazpredelku: «|». 

Pri postaji z nazivom: K o p r i v n i c a naj se 
postavi v 22. razprededlku: «|». 

Pri postaji z nazivom: K o r a n naj se vpiše v 
31 

16. razpredelku: c ». 
10-7 

Pri postaji z nazivom: K r a j i š k i G r a b o v a c 
30 

naj se precrta v 16. razpredelku: «—», v 32. Taz
predelku pa vsa pripomba. 

Pri postajališču z nazivom: K r a l j e v c i naj, se 
prečrta v 12. razpredelku: «|*», v 32. razpredelku pa 
vsa pripomba. 

Pri postaji z nazivom: K u k u n j e v a c naj se 
31 

prečrta v 16. razpredelku: « ». 
6-35 

Pri postajališču z nazivom: K u z m i n naj se 
prečrta v 12. razpredelku: «|*», in v 32. razpredelku 
vsa pripomba. 

Pri postaji z nazivom: L e p o g l a v a naj se 
30 

vpiše v 16. Tazpredelku: « ». 
6-25 

Pri postaji z nazivom: L i p i k naj se prečrta v 
13. razpredelku: «]». » 

Pri postaji z nazivom: L o k v e naj se vpiše v 
20. razpredelku: «|», v 21. razpredelku pa prečrta: 
«|». 

Pri postaji z nazivom: L u k a č naj se prečrta v 
20. razpredelku: «|», v 21. Tazpredelku pa vpiše: «|». 

Pri postaji z nazivom: M a r g i t a naj se prečrta 
v 22. razpredelku: «|». 

Pri postaji z nazivom: M e d i n c i - S e n k o v a c 
naj se vpiše v 14. razpredelku: «|». 

Pri postajališču z nazivom: M i r k o v c i naj se 
prečrta v 12. razpredelku: «|*», v 32. razpredelku 
pa vsa pripomba. 

Pri postaji z nazivom: M o k r o n o g - B i e t r i c a 
naj se prečrta v 12. razpredelku: «|». 

Pri postajališču z nazivom: M o š o e n i c a naj 
se prečrta v 1. razpredelku: «(Petrinja)» in vpiše: 
«(Caprag)», v 19. razpredelku pa naj se vpiše: «|». 

Pri postaji z nazivom: N o v a C r v en k a naj 
se v 2. razpredelku namesto: «Stl.» postavi: ' «St.». 

* Priobčena v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca», in sicer prvi dve v št. 76/XXV z dne 2. aprila 1928., druga tri pa v št. 84/XXVH. 
z dne 14. aprila 1928. 
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Pri postaji z nazivom: N o v a K a p e l a - B a -
t r i n a naj se vpiše v 18. razpredelku: «|», v 20. raz-
predelku pa naj se prečrta: «|». 

Pri postaji z nazivom: N o v i g r a d naj se vpiše 
v 19. razpredelku: «|», v 21. razpredelku pa naj se 
prečrta: «|». 

Pri postaji z nazivom: O k u č a n i naj se vpiše 
v 18. razpredelku: «|». 

Pr i postajališču z nazivom: O š t a r i j o - R a v -
n i c e naj se prečrta v 19. razpredelku: «|». 

Pr i postaji z nazivom: P a d o n e naj se vpiše 
v 19. razpredelku: «|». 

Pri postaji z nazivom: P a l e naj se prečrta v 
31 

16. razpredelku: « ». 
10-7 

Pr i postajališču z nazivom: P a u 1 o v a c naj se 
vpiše v 11. in 12. razpredelek: «|*», v 32. razpredelok 
pa: «*) Samo za pošiljke firme Kutinsko-paulovačka 
tvornica opeka Paulovac». 

Pri postajališču z nazivom: P a v l o v a c - D i a -
ž i c a naj se vpiše v 14. razpredelku; «|». 

Pri naklada]išču z nazivom: P e š č e n o naj se 
popravi v 32. razpredelku pripomba tako-le: «*) Sa
mo za pošiljke Ugljenokopnog društva Peščeno». 

Pri postaji z nazivom: P e t r i n j a naj se pre
črta v 20. razpredelku: «|», v' 21. razpredelku pa 
vpiše: <|». 

Pri postaji z nazivom: P l a s e - C r k v e n i c a 
naj se popravi v 4. razpredelku: «C II.» v: «C L», 
v 18. razpredelku naj se vpiše: «|», v 32. razpredelku 
pa naj se popravi pripomba tako-le: «*) Vrši samo 
pregled putnika i prtljaga. Radi od 1. maja. do 
30. septembra>. 

Pri postajališču z nazivom: P r i b i ć e v i ć e v o 
naj se'vpiše v 11. in 12. razpredelku: «|*», v 32. raz
predelku pa naj se vpiše: «*) Samo za pošiljke fabrike 
šećera a. d. Bačka u Novom Vrbasu». 

Pri postajališču z nazivom: P r i m o r s k o 
V r p o 1 j e naj se prečrta v 2. razpredelku: «Stl.» in 
vpiše: «U.». 

Pri postajališču z nazivom: R a d i n a c naj so 
prečrta v 12. razpredelku: «|*», v 32. razpredelku pa 
vea pripomba. 

Pri postaji z nazivom: R o ž n i d o l - P r i b i š j e 
naj se prečrtata v 32. razpredelku pripombi in naj 
se vpiše to-le: «*) Samo za pošiljke do 2000 kg u 
komadima do 50 kg; za pošiljke firme Milan Arko, 
Zagreb, i Hrvatska Eskomptna banka,'' Zagreb, ne
ograničeno. 

**) Samo za pošiljke firme Milan Arko, Zagreb, 
i Hrvatske Eskomptne Banke, Zagreb.» 

Pri postajališču z nazivom: S e n j e naj se pre
crta v 12. razpredelku: «|*», v 32. razpredelku pa 
vsa pripomba. 

Pr i postaji z nazivom: S l o v e n j g r a d e c naj 
se prečrta v 20. razpredelku: «|». 

Pri postaji z nazivom: S o t e s k a naj se vpiše 
v 22. razpredelku: <|». 

Pri postaji z nazivom: S p l i t P r e g r a d e naj 
se vpiše v 11. razpredelku: «|». 

Pri postajališču z nazivom: S i r e m s k i P a v -
l o v c i naj se prečrta v 12. razpredelku: «|*», v 
32. razpredelku pa vsa pripomba. 

Pri postajališču z nazivom: S t a n c i - O b o r i 
30 

naj se prečrta v 16. razpredelku: «—», v 32. raz-
8 

predelku pa pripomba: €•}• Vlasništvo Hrvatske 
Banke, Zagreb». 

Pri postajališču z nazivom: S t e p a n o v i ć e v o 
naj se vpiše pod nazivom postaje: «(Pašičevo)», v 
11. in 12. razpredelku naj se vpiše: «|*», v 32. raz
predelku pa naj se vpiše pripomba: «*) Samo za po
šiljke fabrike šečera a. d. Bačka u Novom Vrbasu». 

Pri postaji z nazivom: S u š a k naj se precrta v 
6 ' 5 

17. razpredelku: « »5 v 22. razpredelku pa : «|». 
ö Là 

Pri postaji z nazivom: S u š a k - P r i s t a n i š t e 

naj se vpise v 17. razpredelek: « ». 
J ' 5 -13 

Pri postaji z nazivom: S v e t i I v a n - Ž a b n o 
naj se precrta v 21. razpredelku: «|». 

Pri postaji z nazivom: S a r b a n o v a c naj se 
prečrta pod nazivom postaje: <(Metovnica)». 

Pri postaji z nazivom: S i b e n i k naj se vpiše v 
4. razpredelku: «C L», v 13., 26. in 27. razpredelku 
pa: «I». 

Pri postajališču z nazivom: Z e o k e naj se pre
črta v 12. razpredelku: «|*», v 32. razpredelku pa 
vsa pripomba. — 

V železniški karti, ki je bila izdana obenem z 
imenikom železniških postaj, je treba popraviti: 

v kvadratu J 9 naziv «Bobrinje» v «Dobrinje»; 
v kvadratu F 3 naziv «Beđekovćina» v naziv 

«Bedekovčina»; 
v kvadratu J 1 4 pri Dubrovniku C I L v C I . : 
v kvadratu K L 7 naj se prečrta: «Gunja Sava»; 
v kvadratu M 4 naj se popravi znak; postajališča 

z nazivom Nova Crvenka v znak postaje; 
v kvadratu F I O naj se vpiše pri Šibeniku : «(ci) ' ; 

v kvadratu Š 9 naj se popravi naziv Tamnié v 
Tamnič; 

v kvadratu F 7 naj se popravi naziv Bihač v 
Bihać; 

v kvadratih L 14 in L 15 naj se popravi z zeleno 
barvo proga po naslednji skici: 

Pri postaji z nazivom: Š i r i n e c naj se prečrta 
v 11. in 12. razpredelku: «|*», v 32. razpredelku pa 
vsa pripomba. • 

Pri postajališču z nazivom: S u p i j a k naj se 
prečrta v 11., 12. in 13. razpredelku: «|*», v 32. raz
predelku pa vsa pripomba. 

Pri postajališču z nazivom: Š u p l j a L i p a naj 
se vpiše v 11. in 12. razpredelku: «|». 

Naziv za postajo T a m n i ć naj se popravi v na
ziv: Tamnič. 

Pri postaji z nazivom: U t i n j a naj se vpiše v 
14. razpredelku: «|». 

Pri postaji z nazivom: V e l i k a naj se prečrta 
v 21. razpredelku: «|». 

Pri postaji z nazivom: V e l i k o O r a š j e naj 
se prečrta v 12. razpredelku: «|*», v 32. razpredelku 
pa vsa pripomba. 

Pri postaji z nazivom: V i d e m - K r š k o naj se 
4 

prečrta v 17. razpredelku: «- ». 
3 '8 

Pri postaji z nazivom: V i r o v i t i c a naj se 
vpiše v 26. in 27. razpredelku: «|». 

Pri postaji z nazivom: V o j n i ć naj se prečrta 
v 22. razpredelku: «|». 

Pri postajališču z nazivom: V o j n i ć e v o naj 
se vpiše v 12. razpredelku: «|*», v 32. razpredelku 
pa pripomba: <*) Samo za pošiljke fabrike šećera 
u Crvenki». 

Pri postaji z nazivom : Z a g r e b G l a v n i K o 
l o d v o r naj se vpiše v 28. razpredelku: «|**»; v 
32. razpredelku pa naj se prečrta dosedanja pri
pomba in naj se vpišeta naslednji pripombi: 

«*) Vrši pregled putnika i prtljaga. Carini samo 
brzopokvarljivu robu, predanu kao brzovoz i novine. 

**) Samo za putnička kola.» 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 2. marca 1928.; G. D. br. 11.082/28. 

* 

Blagovni promet m e d Trstom (Trieste), Reko (Fiume), Pul jem (Pola) in Rovinjem (Rovigno 

d 'Istr ia) in republ iko Češkos lovaško (16). 

Izprememba železniške tarife za prevoz blaga z dne 1. septembra 1927. 

Z veljavnostjo od dne 1. aprila 1928. do preklica, odnosno do izvedbe v tarifi, naj se prečr ta 
n a 358. s trani pozicija br. 27. dodatka t e r naj se izpiemeni tako-le: 

Goll4boYC\ 
Q Plavnica 

onja Plavnica (Ju) 

Von Nach 

den 
Stationen 

Trieste 
Fiume 

Artikel 

E 

.c 
CJ 

a 
<u 
> 
E 
~ 

e 
C 
o 

СЛ 

C 

•o 

Nummer • 
des Verkehrs

leitungs
wagens 

mit 
den Stationen 

Trieste Fiume 

27 

Priva twagen, 
leere, die zur Füllung 
oder Beladung abgesen
det oder nach Entleerung 
rückgesendet werden: 

a) in den Wagenpark 
einer italienischen Eiscn-
bahnverwaltung einge
stellte; 

b) in den Wagenpark 
einer italienischen Eisen
bahnverwaltung nicht 
eingestellte. 

1) zweiachsige, 
2) mehrachsige. 

П 

<u 
§ n 

2 o 
C «9 

"35 
Д e 
C OJ 
« . C 

^ а E S 
O» CC 

%¥n c 2 

ü £ 

E 

1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

1 
2 
3 
4 
6 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Frachtgebühr für 1 Wagen und für den ganzen 
Durchlauf im Verkehre mit den Stationen 

Trieste Fiume 
von den tschechoslowakisch-österreichischen, 
bezw. tschechoslowakisch-ungarischen Staats
grenzen oder in umgekehrter Richtung in 

tschechoslowakischen Hellern 

a) 

28754 
31229 
30468 
32087 
22959 
31764 
35654 
25269 
25104 
36479 
29739 
30979 
35779 

b-1) j b-2) | a) 

30567 
33042 
32281 
33900 
25182 
33577 
37467 
27082 
26917 
38292 
31552 
32792 
37592 

32381 
34856 
34095 
35714 
27405 
35391 
39281 
28896 
28731 
40109 
33366 
34606 
39406 

28754 
31229 
30468 
32087 
27343 
34975 
38860 
25269 
28270 
39690 
32945 
34185 
38985 

b-1) 

30392 
32867 
32106 
33725 
28981 
34975 
38860 
26907 
28270 
39690 
32945 
34185 
38985 

b—2) 

32030 
34505 
33744 
35363 
30619 
34975 
38860 
28545 
28270 
39690 
32945 
34185 
38985 

Diese Frachtberechnung für leere Privatwagen 
erfolgt nur dann, wenn der in diesem Tarifo für jede 
Verkehrsbezeichnung vorgeschriebene Verkehrs
leitungsweg eingehalten wird. 

Für den Durchlauf auf den Strecken der tsche
choslowakischen Staatsbahnen kommt k e i n e 'Ge
bühr in Anrechnung.*) 

Für den Transport der leeren Privatwagen wer
den für jene jugoslawische Durchzugsstrecke, auf 
welcher die b e l a d e n e n Privatwagen befördert 
werden sollen, für den Wagen folgende Gebühren in 
Abzug gebracht, und zwar bei Beförderung über 

a) Postumia—Spielfeld—Strass 
oder umgekehrt 11849 

b) Piedicolle—Rosenbach oder 
umgekehrt 2245 

c) Postumia—Rosenbach oder 
umgekehrt 6629 

~2 » 

*) Der nach den Bestimmungen des Lokalgüter-
tarifes der tschechoslowakischen Staatsbahnen von 
der Fracht für den beladenen Pivatwagen zu erfol
gende Abzug von 30 hč für den Wagen und km 
findet daher nicht statt. 

O (л 
Xš G. 
2.£n 
2 « gr 

C o 

d) Kotoriba dr. g r .—Pos tumia 
oder umgekehrt . . ' 14929 

e) Koprivnica dr. g r .—Sušak 
dr. gr. oder umgekehrt . . . 17435 

wenn die Beförderung der leeren und beladenen Pri
vatwagen über d i e s e l b e ! jugoslawische Durch
zugsstrecke erfolgt. 

Wenn die Beförderung der beladenen Privat
wagen über eine kürzere jugoslawische Durchzugs
strecke erfolgt als die Beförderung der leeren Privat
wagen, wird nur die Gebühr für jene jugoslawische 
Durchzugsstrecke in Abzug gebracht, über welche 
die Beförderung der beladenen Privatwagen erfolgt. 

Wenn die Beförderung der beladenen Pivatwagen 
über eine längere jugoslawische Durchzugsstrecke 
erfolgt als die Beförderung der leeren Privatwagen, 
wird nur die Gebühr für jene jugoslawische Durch
zugsstrecke in Abzug gebracht, über welche die Be
förderung der leeren Privatwagen erfolgte. 

Bei Aufgabe des beladenen Privatwagens ist der 

Frachtbrief über den Leerlauf des Privatwagens vor

zuweisen. 
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Promet potnikov, prtljage in ekspresnega blaga med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev 
in Nemčijo v provozu skozi Češkoslovaško, Avstrijo in Madžarsko. 

Razveljavitev tarife za prevoz potnikov in potniške prtljage med postajami kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev in postajami Družbe nemških državnih železnic v tranzitu skozi češkoslovaško, Avstrijo 

in Madžarsko, ki je veljala od dne 20. marca 1925., kakor tudi dodatka. .. iïMÊâ 

Dne 1. aprila 1928. stopi v veljavo nova tarifa za direktno odpravljanje potnikov, prtljage in 
ekspresnega blaga med železniškimi postajami kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na eni strani in 
železniškimi postajami Nemčije na drugi strani v provozu skozi češkoslovaško, Avstrijo in Madžarsko. 

Tarifa je izdelana tako za potnike in prtljago kakor tudi za ekspresno blago od izrestnih 
postaj do izvestnih postaj. Cene so navedene v smeri od juga proti severu v dinarjih, v smeri od 
severa proti jugu pa v nemških markah. 

Zvezna tarifa se dobiva pri finančnem oddelku generalne direkcije državnih železnic v Beogradu 
(Frankopanova ulica br. 13) za 143 Din. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 23. marca 1928.; G. D. br. 20.881/28. 

* 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiume), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno 
d'Istria) in republiko Avstrijo (15). 

Dopolnitve železniške tarife za prevoz blaga z dne 1. januarja 1928. 
Z veljavnostjo od dne 1. aprila 1928. do preklica, odnosno do izvedbe v tarifi, naj se uvrste v 

spodaj navedenih izjemnih tarifah naslednje postaje z vozninskimi stavki, navedenimi v groših za 100 kg: 

Heidenreichstein . . 
Hohenems . . . . 

1 

Heidenreichstein. . 
Hohenems . . . . 

Izuze na tarifa 1 

Trieste 
a 

1667 
923 
923 

b 

1390 
768 
768 

C 

1200 
652 
652 

d 

1216 
738 
738 

e 

1097 
630 
630 

f 

1018 
616 
616 

g 

748 
577 
577 

h 

661-

441 
441 

i 

519 
454 
445 

k 

360 
316 
310 

1 

566 
497 
488 

m 

368 
345 
339 

n 

297 
257 
253 

Fiume 

1750 
967 
967 

b 

1459 
805 
805 

C 

1260 
684 
684 

d 

1277 
774 
774 

e 

1152 
660 
660 

f 

1069 
647 
647 

g 

785 
605 
605 

h 

694 
462 
462 

i 

545 
477 
467 

k 

378 
332 
325 

1 

594 
522 
512 

m 

386 
362 
356 

n 

312 
270 
265 i 

Na 55. strani naj se uvrsti v odseku F (Daljinar i propisi za upućivanje) po abecednem redu 
P ° s t a J a : | | 34 | | Heidenreichstein . . . | Oe. B. B. | 792 | 846 | | 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 31. marca 1928.; G. D. br. 22.201/28. 

* 

Promet potnikov, prtljage in ekspresnega blaga med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev 
in Madžarsko. 

V tarifi za ta promet naj se izvrše naslednje dopolnitve: 
20. stran tarife: 
Prelaz drž. gran, kod Kotoribe. 

Km 
I Brzi viak 

II. III. 
Putnički vlak 

II. III. 
razred 

308 

17 
154 
95 

161 

154 
284 

Bled Jezero 

Prelog. Kralj evec 
Laško . . . . 
Pragersko . . 
Rimske Toplke 

Rogaška Slatina 
Rakek . . . . 

*) 
342 • — 

24-50 
192- — 
120-75 
204 • — 

**) 
182-25 
338 •-

*) 
287--

21- — 
164- — 
103-50 
174- — 

**\ 
155 •-
285--

*) 
178-50 

14--
108- — 
69--

114- — 
**\ 

99- — 
182-— 

267-50 

17-50 
138-75 
86-25 

147-50 

138-75 
251-25 

214 — 

14- — 
111 - — 
69- — 

118* — 

111- — 
201- — 

107- — 

7- — 
55-50 
34-50 
59--

55-50 
100-50 

Prtljag 
za sve 
vlakove 

16-15 
***\ 
1-05 
8-35 
5-20 
8-85 
8-35 

15-10 
*) Kombinovana vozna cena Bled Jezero — Ljubljana Gl. K. putnički vlak. 

**) Kombinovana vozna cena Rogaška Slatina—Grobelno putnički vlak. 
***) Najmanja vozarina 5-— Din po pošiljci. 

15. stran: Ekspresna roba. 
Pri voznih cenah 4.35 in 2.90 za postajo z nazivom: Subotica naj se postavi zvezdica. 
18. stran: Ekspresna roba. 
Pri vozni ceni 4.35 za postajo z nazivom: Kotoriba naj se postavi zvezdica in namesto: «286 km 

<drž. gran, kod Rakeka» naj se vpiše: «284 km Rakek». 
To velja od dne 15: aprila 1928. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 27. marca 1928.; G. D. br. 17.825. 

* 

Odpravljanje ekspresnega blaga med Severno — Srednjo Evropo in Orientom. 

V tarifi za direktno odpravljanje ekspresnega blaga med Severno — Srednjo Evropo in Orientom, 
ki velja od dne 1. januarja 1928., naj se vpiše na 25. strani, odnosno na 5. strani dodatka I. po 
abecednem redu postaja: Jena Saalbf. tako-le: 

M-Î 

' п
1з 
«̂g 

Hamburg—Leipzig—Dresden — 
Dččin d. n.—Praha Wils. n. 
Szob— Budapest ny. p. u.— 

Subotica. 

1378 2-48 2-67 5-14 5-34 8-01 10-68 2-67 

V razdelitvi deležev naj se vpiše na 15. strani: 

273 Jena Saalb.—Dečin 
(Tetschen) 0-23 0-42 0"64 0-84 1-26 1-68 0-42 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 6. aprila 1928.; G. D. br. 22.563/28. 

Št. 3295. * 1020 3—2 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre
vzem zgradbe železnobetonskega mostu čez Glinščico 
v km 2-4 Tržaške državne ceste d r u g o j a v n o 
p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 2 5. m a j a 1 9 2 8 . 
ob 11. uri v 6obi št. 17 gradbene direkcije v Ljub
ljani. 

Istotam se dobivajo med uradnimi urami potrebni 
podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti pla
čilu napra/vnih stroškov. 

Ponudbe naj. se glase v obliki popusta v odstot
kih (tudi: z besedami), na vsote odobrenega proraču
na, ki znaša 240.857 Din 40 p. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o lici
taciji v «Službenih Novinah» in na razglasni deski 
gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dbie 5. maja 1928. 

St. 3692. 1024 3—2 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 2000 kg bencina 725/30. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 18 e g a 

m a j a 1 9 2 8 . do enajstih. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 7. maja 1928. 

Št. 3691/11. 10Ó3 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava raznega kovnega železa in 

pločevine. 
Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 2 e g a 

m a j a 1 9 2 8 . 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 8. maja 1928. 

Št. 3807/TI. 1063 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 80 m3 smrekovega okrogle

ga lesa. 
Več pri podpisani direkciji. 
Ponudbe naj se vlože najkesneje do dne 2 5 e g a 

m a j a 1 9 2 8. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 9. maja 1928. 

Št. 2303. 1051 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 900 m jamskih tračnic. 
Ponudbe naj se vlože do dne 2 2. m a j a 1 9 2 8 . 
Več pri podpisani direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Zabukovci 
(pošta Griže), 

dne 7. maja 1928. 

Št. 544/28. 1050 

Razglas. 
Županstvo občine Mirne razpisuje oddajo adapta

cijskih del za preureditev gospodarskega poslopja 
na Mirni v občinsko hišo, in sicer: 
1.) zidarskih, 2.) mizarskih in 3.) kleparskih del. 

Material za zidarska dela nabavi županstvo samo. 
Pismene ponudbe naj se vlože do dne 20. m a j a 

19 2 8. pri podpisanem županstvu. 
Načrti in pogoji so razvidni v občinski pisarni. 
Županstvo si pridržuje pravico, oddati delo ne 

glede na višino ponudbe. 

Županstvo občine Mirne, 
dne 8. maja 1928. 

Razglasi sodili i» sodnik oblastev. 
Preds. 191/4/28—1. 3—2 

Razpis. 
Pri okrajnem sodišču v K a m n i k u se odda 

m e s t o s o d n e g a s l u g e ; prav tako se oddado 
tudi vsa druga mesta sodnih slug, ki se izpraznijo, 
tekom razpisa ali zaradi njega, toda te po premestit-
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vah in osebam, ki'imajo že položaj pragmatično na
meščenega sodnega sluge (člen 348. finančnega za
kona za leto 1928./1929.). 

Prosilci naj vlože svojeročno spisane, pravilno 
kolkovane in opremljene prošnje po službeni poti 
najkesneje do dne 

10. j u n i j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predeedništvu. 

Ker se oddado tudi mesta, ki ee izpraznijo tekom 
raspisa ali po premestitvi, naj navedejo prosilci izrec
no vsa mesta, za katera prosijo, ako bi se izpraznila. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 4. maja 1928. 

S 11/28—2. 1061 
Konkurzni oklic 

Razglasitev konkuorza o imovini « D r a v e » , t o 
v a r n e z a u p o g n j e n o p o h i š t v o , dražbe z 
o. z. v Zbelovem, pošta Poljčane, registrirane pod 
isto firmo Rg. C I 96. 

Konkurzni komisar: Gvidon Mihelčič, deželno-
sodnj svetnik in predstojnik okrajnega sodišča v 
Konjicah. 

Upravnik mase: dr. Fran Macarol, odvetnik v 
Konjicah. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Konji
cah dne 6. j u n i j a 1 9 2 8 . ob desetih. Oglasitveni 
rok do dne 1. j u l i j a 1 9 2 8. Ugotovitveni narok 
pri imenovanem sodišču dne 12. j u l i j a 1 9 2 3 . 
ob desetih. 
Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, oddelek L, 

dne 8. maja 1928. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 9045 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 28. januarja 1928. 

850 E 3466/27—12. 
Dražbeni oklic. 

Na predlog Pavla Ž n i d a r j a, hlapca v Lokah 
pri Sv. Juriju ob Taboru, bo dne 23. m a j a 1 9 2 8 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi 
obenem odobrenih pogojev dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Podgrad, vi. št. 45: hiša, cerdlna 
vrednost 3000 Din, gospodarsko poslopje, cenilna 
vrednost 2000 Din, zemljišča, cenilna vrednost 2638 
Din 70 p — skupaj 7638 Din 70 p; najmanjši ponu-
dek 5092 Din 50 p. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 763 Din 87 p. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 27. marca 1928. 

E 89/28—10. 766 

Dražbeni oklic 
Dne 2 1 . m a j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Grad, vi. št. 118. 

Cenilna vrednost: 69.340 Din; vrednost pritckJin: 
75 Din; najmanjši ponudek: 46.277 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbo, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek IL, 
dne 31. marca 1928. 

C 67/28—1. 1054 
Oklic 

Marija Bukovec, zasebnica iz Semiča št. 156, se
daj na Mladici š t 8, je vložila zoper Zlatka K n e z a , 
potnika zavarovalnice «Triglav», nap'osled bivajo-
čega na Mladici št. 8, tožbo zaradi 6250 Din s pri-
padki 

Narok za ustno sporno razpravo se je določil na 
0 3 1 1 2 3. m a j a 1 9 2 8 . 
ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 20. 

Ker je sedanje bivališče Zlatka Kneza neznano, 
se mu postavlja za skrbnika Josip Mam v Metliki. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek II., 
dne 3. maja 1928. 

-10. 1015 E 402/27 

Ustavitev dražbenega postopanja. 
Zahtevajoče stranke: Ivan Lavrič, trgovec v 

Cerknici, Anton Svet, posestnik v Malem vrhu pri 
Brežicah, in Posojilnica v Cerknici, r. z. z n. z. v 
Cerknici, 

navezana stranka: Ivan P o n i k v a r, posestnik 
v Hribljanih št. 1, zaradi 3454 Din 50 p, 1512 Din 
97 p in 16.000 Din s pripadki. 

Izvršba z dražbo nepremičnin: zemljiška knjiga 
Štrukljeva vas, vi. št. 21, ki jo je dovolilo pod
pisano sodišče s sklepom E 402/27—1, se ustavlja. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek IL, 
dne 19. aprila 1928. 

A I 827/27—11. 1057 
Poziv upnikom. 

Aleksander K o v a č e v i č , zasebnik v Ljub
ljani, Breg št. 10, pristojen v Varaždin (Hrvatska), 
je "dne 29. septembra 1927. umrl. 

Sporočilo poslednje volje se ni našlo. 
Vsi dediči, vofflojemniM in upniki, bivajioči v Slo

veniji, se pozivljejo, naj napovedo svoje zahteve do 
zapuščine najkesneje do dne 2 4. m a j a 1 9 2 8. pri 
podpisanem sodišču. Sicer bi se smela) izročiti zapu
ščina ne glede na te zahteve kotarskemu sudu v 
Varaždinu ali pa osebi, ki jo poveri ta sud. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 24. аргНа 1928. 

E 676/27—6. 898 

Dražbeni oklic 
Dne 1. j u n i j a 19 28. ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Talčji vrh, vi. št. 925. 

Cenilna vrednost: 5185 Din 45 p; najmanjši po
nudek: 3457 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je Tavnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek IL, 
dne 19. aprila 1928. 

E 43/28—15, Dn. št. 208/28. . 1023 

Ustavitev izvršbe. 
Zahtevajoča stranka: Kristina Arih, zasebnica v 

Novem Sadu, 
zavezana stranka: Blaž Š1 a g e r in Helena Š l a 

g e r , posestnika v Spodnji Vižingi, zaradi 8000 Din 
s pripadki. 

Izvršba po prisilni dražbi nepremičnin: zemljjžka 
knjiga Spodnja Vižinga, vi. št. 16, ki jo je dovolilo 
podpisano okrajno sodiščo s sklepom opr. št. E 
43/28—3, se 8 privolitvijo zahtevajoče stranke po 
§ 39., št. 6, izvršilnega reda ustavlja. 

Vsä že opravljena izvršilna dejanja, kolikor so 
se opravila -za zgoraj označeno izvršljivo terjatev 
zahtevajoče stranke, so razveljavljena. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek IL, 
dne 30. aprila 1928. 

E 258/28—2. 1058 
Oklic 

Zaivezanki Antoniji P š e n i č n i k o v i , posest-
nici v Kapelah, sedaj nekje v Ameriki, je vročiti v 
izvršilni stvari zahtevajočega upnika drja. Ernesta 
Kalana, odvetnika v Celju, zaradi 10.267 Din 90 p s 
pripadki sklep z dne 19. aprila 1928., s katerim je 
dovoljena prisilna dražba polovice nepremičnin: 
zemljiška knjiga Kapele, vi. št. 66, in Vrhe, vi. št. 23. 

Ker je bivališče zavezanke Antonije Pšenični-
kove neznano, se ji postavlja za skrbnika Miha 
Hotko, župan v Kapelah. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek IL, 
dne 19. aprila 1928. 

E 2664/27—10. 894 
Dražbeni oklic. 

Na predlog Franca Z e m l j i c a , posestnika pri 
Sv. Tomažu pri Ormožu bo dne 26. m a j a 1 9 2 8 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi 
obenem odobrenih pogojev dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za mesto Celje, vi. št 361 in 571: 
stanovanska in trgovinska hiša s kleparsko delav
nico, ki sestoji iz štirih oddelkov, cenilna vrednost 
90.448 Din, najmanjši ponudek 45.224 Din. 

E 1196/27—5. 1037 
Dražbeni oklic 

Dne 3 1 . m a j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št: 21 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Gornja Bistrica, vi. št. 33. 

Cenilna vrednost: 16.241 Din; najmanjši ponu
dek: 10.828 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek IL, 
dne 29. aprila 1928. 

E 821/28—6. "69 
Dražbeni oklic 

Dne 1. j u n i j a 1 9 2 8 . ob pol enajstih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Grajska vrata, I. celotne vJ. 
št. 121, П. treh petink vi. št. 12. 

Cenilna vrednost: ad I. 498.586 Din 25 p, ad II. 
110.484 Din; najmanjši ponudek: 304.535 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oblic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno 9odišče v Mariboru, oddelek IV., 
dno 16. marca 1928. 

E 789/27—5. 967 

Dražbeni oklic 
Dne 3 1 . m a j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Križe, vi', št. 226 in 315. 

Cenuna vrednost: 13.942 Din (po odbitku pre-
živitnih pravic v znesku 11.957 Din) 1985 Din 45 p; 
najmanjši ponudek: 1985 Din 45 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 23. aprila 1928. 

E 1229/27—7. 1033 , 
Dražbeni oklic 

Dne 2. j u n i j a 1 9 2 8 . ob osmih bo na licu 
mesta v Martjancih, ob štirinajstih na licu mesta v 
Bakovcih in dne 4. j u n i j ' a 19 2 8. ob osmih pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
polovice hiše, dvorišča, vrta, njive v Martjancih,. 
nadalje njiv, travnikov itd.; zemljiška knjiga Ba-
kovci, vi. št. 46 in 117; Murska Sobotai, vi. št. 95; 
Markišavci,. vi. št. 77; Dolina, vi št. 118. 

Skupna cenilna vrednost: 131.234 Din; vrednost 
priteklin: 900 Din; najmanjši ponudek: 87.497 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek IV., 
dne 14. aprila 1928. 

E 38/28. 805 
Dražbeni oklic. 

Dne 2. j u n i j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču '.dražba1 nepremičnin: zemljiška 
knjiga Dobja vas, vi. št. 11 in 17. 

Cenilna vrednost: 132.406 Din 10 p; vrednost pri
teklin: 6935 Din; najmanjši ponudek: 96.470 Din 
74 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 
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Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek II., 
dne 7. aprila 1928. 

E 246/28—9. 955 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 2. ni a j a 19 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Gruškovje, vi. 
št. 41, 44, 260, 263 in 268. 

Cenilna vrednost: 19.642 Din 70 p; vrednost pri-
teklin: 1690 Din; najmanjši ponudek: 14.220 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogi« več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 3. aprila 1928. 

E 2907/27—10. 956 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 5. m a j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Zagorce, vi. 
št. 104. 

Cenilna vrednost: 25.084 Din; najmanjši ponu
dek: 18.813 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi ee ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je Tavnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 4. aprila 1928. 

E 1052/27—<10. 848 
Dražbeni oklic 

Dne 3 1 . m a j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 26 dražba nepremičnin: 
•zemljiška knjiga Zabreznica, vi. št. 121 (hiša št. 16 
na Selu pri Žirovnici, pripravna za gostilniški obrt). 

Cenilna vrednost: 501.335 Din; vrednost prifce-
Min: 1647 Din; najmanjši ponudek: 334.223 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
gilede nepremičnin -v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, 
dne 12. aprila 1928. 

E 68/28—6. 857 

Dražbeni oklic 
Dne 2. j u n i j a 1 9 2 8. ob pol desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Šmartno, a) vi. št. 1, b) vi. št. 6. 

Cenilna vrednost: ad a) 73.210 Din, ad b) 21.454 
Din: vrednost priteklin: 250 Din; najmanjši ponudek: 
ad a) 48.806 Din 66 p, ad b) 10.969 Din 34 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek II., 
dne 4. aprila 1928. 
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glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek II., 
dne 30. marca 1928. 

938 Vpisi v zadružni register. 

E 94/28—5. 772 

Dražbeni »klic 
Dne 2 3. m a j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 21 dražba polovice nepre
mičnin: zemljiška knjiga Tinsko, vi. št. 21, 22, 58, 
198 in 201. 

Cenilna vrednost: 17.217 Din 87 p; vrednost pri
teklin: 1182 Din; najmanjši ponudek: 12.266 Din 
25 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e z a d r u g e : 
293. Sedež: Dravograd. 

Besedilo firme: «Skupni dom», registrovana za
druga z omejeno zavezo v Dravogradu. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše
vati gospodarske koristi članstva; zato skupno na
kupuje, prideluje, izdeluje, izboljšuje, upravlja, upo
rablja in razdeljuje vse, česar je treba za človeško 
življenje in delovanje, ter zavaruje vse člane in 
njih nepreskrbljeno potomstvo zoper vsakovrstne 
nezgode in neprilike, v katerih je človek potreben 
družabne pomoči. To zavarovanje dajo zadruga v, 
razmerju svoje gospodarske moči proti potrebi član
stva ne glede na glavnico, ki so jo vložili posamezni 
člani. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 24. marca 1928. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in lia z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z objavo v listih, ki jih 

določi Zadružna federacija «Skupni dom». 
Načelništvo sestoji iz petih do osmih zadružni

kov; člani načelništva so: Franc Rečnik, železničar 
v Dravogradu, Vinko Möderndorfer, zasebnik v Me
žici, Ivan Dietner, mizarski mojster v Dravogradu, 
Ferdinand Blaži, železničar v Dravogradu, in Franc 
Haber, delavec v Dravogradu. 

Pravico, zastopati zadrugo, imata skupno po dva 
člana načelništva. 

Firmo podpisujeta skupno po dva ciana načel
ništva tako, da. postavljata pod njeno s Êtampiljko 
odtisnjeno ali pa napisano besedilo isvoji imeni. 

M a r i b o r , dne 12. aprila 1928. 

294. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Zadružni dom», občekoristna 

stavbna in kreditna registrirana zadruga z omejeno 
zavezo v Mariboru. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, zbirati 
člane^ ki hočejo z združenimi močmi graditi zadruž
na stanovanja, pisarniške, obratne in društvene pro
store, ter jim dajati kredit. Za to zbira sredstva: 

a) z deleži zadružnikov, 
b) z izposojili od posameznikov, denarnih zavo

dov, raznih korporacij, občin, države itd., 
c) s subvencijami in darili. 
Zadružna pogodba z dne 29..marca 1928. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega dvakratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z nabitkom v zadružnih 

prostorih. 
Načelništvo sestoji k sedmih zadružnikov; člani 

načelništva so: Franc Fischer, predsednik Podpor
nega društva železniških delavcev (predsednik), 
Viktor Grčar, predsednik Ljudske tiskarne (pod
predsednik), Rupert Ingolič, predsednik Hranilnega 
in posojilnega društva, Adolf Jelen, upravnik «De
lavske Politike», .Ivan Krajnik,' kotlar, dr. Tone 
Pernat, odvetnik, in Josip Ošlak, tiskarniški vodja 
— vsi v Mariboru. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Besedilo firme podpisujeta skupno predsednik ali 

podpredsednik in en član načelništva. 
M a r i b o r , dne 5. aprila 1928. 

295. Sedež: Puconci. 
Besedilo firme: Hranilnica in posojilnica v Pu-

concih, registrirana zadruga z neomejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, izboljše

vati razmere članov v gmotnem ožini, zlasti iz-
podbujati varčnost in s svojim zadružnim kreditom 
preskrbovati članom denarna sredstva, potrebna, v 
gospodarstvu. Zato 

a) sprejema in obrestuje hranilne vloge in vloge 
v tekočem računu; 

b) si pridobiva nadaljnja denarna sredstva, koli
kor so potrebna za dosego zadružnega1 smotra, s 
svojim zadružnim kreditom, v prvi vrsti pri Za
družni zvezi v Ljubljani; 

c) daje članom posojila; 
d) oskrbuje članom inkaso. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 18. marca 

1928. 
Oznanila se tevršujejo. z nabitkom v zadružni 

uradovalnici. 

Letnik X. 
Načelništvo sestoji iz petih do sedmih zadružni

kov; člani načelništva so: Stefan Kuhar, posestnik 
valjčnega m'inai, h. št. 30 (načelnik); Janez Kuhar, 
gostilničar, h. št. 28, Ivan Moreč, posestnik, h. št. 79, 
Štefan Kuhar, posestnik, h. št. 63, in Ivan Pavlic, 
posestnik, h. št. 72 — vsi v Puconcih. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo, ki 
podpisuje v imenu zadruge tako, da postavljata po 
dva člana pod zadružno besedilo svoji imeni. 

M a r i b o r , dne 5. aprila 1928. 

296. Sedež: Sevnica. 
Besedilo firme: Električna zadruga v Sevnici ob 

Savi, registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, preskrbo

vati in oddajati članom v Sevnici in okolici elek
trični tok za razsvetljavo in gonilno silo za obrt. 

Zadružna pogodba z dne 16. februarja 1928. 
Opravilni delež znaša 50 Din ter se mora plačati 

ob podpisu pristopne izjave. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega trikratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo po enkratni objavi z na

bitkom v uradu na razglasni deski. 
Načelništvo sestoji iz načelnika in šestih odbor

nikov; člani načelništva so: Ernest Krulej, posestnik 
v Sevnici, (predsednik), Franc Trupej, posestnik v 
Šmarju pri Sevnici (predsednikov namestnik), Ka
rel Cimperšek, posestnik v Sevnici (blagajnik), Peter 
Šetina, posestnik in trgovec v Sevnici (tajnik), An
ton Dokler, posestnik v Sevnici, Franc Valant, po
sestnik v Sevnici, in Anton Brinovec, posestnik v 
Radni pri Sevnici (odborniki). 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Besedilo firme podpisujeta skupno načelnik in 

en odbornik. 
Zaradi revizije po zakonu z dne 10. junija 1903., 

drž. zak. š t 133, je pristopila zadruga k Zvezi slo
venskih zadrug v Ljubljani. 

C e l j e , dne 11. aprila 1928. 

II. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i . h z a d r u g a h : 

297. Agrarna zajednica v Bregu pri Ptuju, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Ivan 
Podgoršek; vpisal pa se je novoizvoljeni član načel
ništva Josip Dragar, pisarniški pomočnik na Bregu 
pri Ptuju. 

M a r i b o r , dne 5. aprila 1928. 

298. Bikorejska zadruga v Dragotincih, registro-
vana zadruga z omejeno zavezo: 
Po sklepu občnega zbora z dne 28. februarja 

1928. so se izpremenila zadružna pravila v §§ 5., 
15., 19. in 24. 

Izbrisala sta se člana načelništva Karel Stramič 
in namestnik Miha Sinko; vpisala pa sta se član 
načelništva Anton Cizl, posestnik v Dragotincih 
št. 11, in namestnik Peter Mišja, posestnik v Koc
janu št. 2. 

M a r i b o r , dne 5. aprila 1928. 

299. Lastni dom, registrovana zadruga, kreditna in 
stavbena zadruga z omejeno zavezo v Gabrju 
pri Celju: 

Na občnem zboru z dne 5. aprila 1928. je bila 
sklenjena izprememba zadružnih pravil v §§ 1., 2., 
3., 9., 10., 14., 18., 19., 21., 24., 26., 28., 29., 36. (nov 
35.), 38. (nov 37.), 39. (nov 38.), 42. (nov 41.), 51. 
(nov 49.), 53. (nov 51.), 54. (nov 52.), 55., 68. (nov 
66.) in 69. (nov 67.). 

Sedež odslej: Celje. 
Besedilo zadruge odslej: Okrajna posojilnica v 

Celju, registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Načelništvo sestoji odslej iz predsednika, njego

vega namestnika in treh do sedmih članov. 
C e l j e , dne 18. aprila 1928. 

300. «Produkcija», osrednja zadruga za nakup, pro
izvajanje in prodajo, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo v Ljubljani: 

Iz načelništva sta izstopila Šime Jurčič in Valen
tin Vrhunc; v načelništvo pa sta vstopila; Make Bo
gataj, poslovodja «Produkcije» v Ljubljani, in France 
Svetek, tajnik Konzumnega društva za Slovenijo v 
Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 7. aprila 1928. 

301. Zadružna elektrarna v Ljubnem, registrovana! 
zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se iz nače.lniStva Franc Brunet, Joàp 
Zagožen, Franc Šerbela, Josip Brunet in Franc Turk^ 

fct,1' M 
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vpisali pa so se v načelništvo Anton Sem, posestnik 
in lesni trgovec, h. št. 12, kot načelnik, Anton Pod-
pečan, posestnik in gostilničar, h. št. 65, kot načel
nikov namestnik, Martin Atelšek, posestnik in go
stilničar, h. št. 21, Franc Bačun, posestnik in lesni 
trgovec, h. št. 68, in Karel Druškovič, posestnik in 
trgovec, h. št. 47, kot člani — vsi v Ljubnem. 

C e l j e , dne 4. aprila 1928. 

302. Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo v Ma
riboru: 

Izbrisal se je član upravnega odbora Franjo 
Cvirn; vpisal pa se je novoizvoljeni član upravnega 
odbora Josip Bertoncelj, preglednik finančne kon
trole v p. v Mariboru. 

M a r i b o r , dne 5. aprila 1928. 

303. Prva mariborska delavska pekarna, registro
vana zadruga z omejeno zavezo v Mariboru: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Josip 
Ledrnšek; vpisal pa se je novoizvoljeni član načel
ništva Filip Kaukler, pek v Mariboru, Linhartova 
ulica št. 20. 

M a r i b o r , dne 5. aprila 1928. 

304. Splošno ekonomsko društvo v Mariboru, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 21. marca 1928. 
so se izpremenila zadružna pravila v §§ 1. in 2. 

Sedež odslej: Račje pri Mariboru. 
Besedilo zadruge odslej: SploSno ekonomsko dru

štvo, registrovana zadruga z omejeno zavezo v 
Račjem pri Mariboru. 

M a r i b o r , dne 12. aprila 1928. 

305. Prekmurska posojilnica v Murski Soboti, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva dr. Vla
dimir Skerlak, Anton Novale in Franc Jerič; vpisali 
pa so se novoizvoljeni člani načelništva Anton Ko
der, notar, dr. Slavko Šumenjak, deželnosodni svet
nik, in Ludovik Brumen, trgovec — vsi trije v Mur
ski Soboti. 

M a r i b o r , dne 12. aprila 1928. 

306. Posojilnica za občino Oplotnica, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo: 

Dosedanja pravila so se nadomestila s pravili, 
sprejetimi na občnem zboru z dne 29. januarja 1928. 

Zadruga ima odslej namen, po vzajemnem kre
ditu pomagati članom pri gospodarstvu in obrtu s 
posojili za primerno nizke obresti. V postranskem 
poslovanju sme zadruga po Raiffeisnovih načelih 
tudi preskrbovati zadružnikom skupno nakupovanje 
kmetijskih potrebščin in skupno prodajanje kmetij
skih pridelkov. 

Jamstvo zadružnikov je neomejeno. 
Naznanila se objavljajo z nabitkom v zadružni 

uradovalnici. 
Načelništvo sestoji iz načelnika, njegovega na

mestnika in treh članov načelništva. 
Zadrugo zastopa načelništvo. 
Zadruga se podpisuje tako, da postavljata po 

dva člana načelništva svoji imeni pod firmo, ki je 
lahko napisana ali s pečatnikom odtisnjena. 

Izbrisali so se člani načelništva Anton Arbeiter, 
Anton Obrul. Anton Celcer in Jože Seibert; vpisala 
pa sta se člana načelništva Jože Kruhar, posestnik 
v. Markačici št. 17, in Jože Lipuš, posestnik in go
stilničar v Oplotnici št. 90. 

C e l j e , dne 4. aprila 1928. 

307. Mlekarska zadruga v Podnomu pri Bledu, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Jože Pretnar; v načel
ništvo pa je vstopil Janez Dornik, posestnik v Pod
nomu št. 14. 

L j u b l j a n a , dne 7. aprila 1928. 

308. Agrarna zajednica v Podovi, registrovana za
druga z neomejeno zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Simon 
Gojkovič, Jakob Šešerko, Franc .Hergamos in Franc 
Kovačič; vpisali pa so se novoizvoljeni člani načelni
štva Ignacij Kristovič, posestnik v Brezulah št. 41 
(predsednik), Franc Gselman, posestnik v Brezulah 
št. 8, Franc Stangler, posestnik v Brezulah, Simon 
Dučman, posestnik v Gorici št. 2, in tajnik (poslo
vodja) Matevž Zunkovič, posestnikov sin v Podovi 
št. 47. 

M a r i b o r , dne l ^ a p r i l a 1928. 

309. Kmetijsko društvo v Rečici ob Savinji, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Josip Zavolovšek: v 
načelništvo pa je vstopil Josip Krefel. posestnik na 
Brdu št. 22. 

C e l j e , dne 18. aprila 1928. 

310. Posojilnica za župnijo Sv. Barbara pri Mari
boru in Sv. Martin pri Vurbergu ter občino 
Rogoznica, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo s sedežem pri Sv. Barbari pri Mariboru : 

Dosedanja pravila so se v celoti izpremenila. Za
druga sloni odslej na novih pravilih, sprejetih na 
občnem zboru z dne 20. junija 1926. 

Sedež odslej: Sv. Barbara v Slovenskih goricah. 
Besedilo zadruge odslej: Hranilnica in posojilnica 

pri Sv. Barbari v Slov. gor., registrovana zadruga 
z neomejeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, izboljše
vati razmere članov v gmotnem oziru, zlasti iz-
podbujati varčnost in s svojim zadružnim kreditom 
preskrbovati članom denarna sredstva, potrebna v 
gospodarstvu. Zato 

a) sprejema in obrestuje hranilne vloge in vloge 
v tekočem računu; 

b) si pridobiva nadaljnja denarna sredstva, koli
kor so potrebna za dosego zadružnega smotra, s 
svojim zadružnim kreditom, v prvi ^rsti pri Zar 
družni zvezi v Ljubljani; 

c) daje članom posojila; 
d) oskrbuje članom inkaso. 
Oznanila se izvršujejo z.nabitkom v uradovalnici. 
Načelništvo sestoji iz sedmih zadružnikov. 
Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo, ki 

podpisuje v imenu zadruge tako, da postavljata po 
dva člana pod njeno besedilo svoji imeni. 

M a r i b o r , dne 12. aprila 1928. 

311. Mizarska zadruga v Št. Vidu nad Ljubljano, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva sta izstopila Ivan Bonča in Ivan 
Smole; v načelništvo pa sta vstopila Josip Kuhar, 
mizarski mojster v Št. Vidu št. 79, in Valentin Mrak, 
poslovodja v Guncljah št. 23. 

L j u b l j a n a , dne 7. aprila 1928. 

312. Živinorejska zadruga v Vodicah, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva so izstopili Janez Jerman, »Jože 
Rozman, Janez Gubane in Janez Jeraj; v načelništvo 
pa so vstopili Feliks Tavčar, posestnik v Vodicah-
Lokarjih št. 64, Anton Jeraj, posestnik v Vodicah 
št. 69, Ignacij Podgoršek, posestnikov sin v Vodi
cah št. 6, in Andrej Rosulnik, posestnikov sin v 
Šinkovem turnu št. 15. 

L j u b l j a n a , dne 7. aprila 1928. 

cev v Zagrebu in vročiti potrdilo o tem komisiji, 
preden se začno odpirati ponudbe. 

Za jamčevino lahko služijo: 1.) nevinkulirane vlož
ile knjižice velike banke ali gotovina; 2.) državni vred
nostni papirji, računjeni po nominali, če pa je borana 
vrednost manjša od nominale, po borznem tečaju; 
3.) vložna knjižica Državne hipoteikarne banke, za
stavnice ali komunalne obveznice, ki jih je proglasil 
minister za finance za sposobne kot kavcijo in jim 
priznal pupilarno varnost, vso po kurzni vrednosti, 
toda ne preko nominale; končno 4.) garancijsko 
pismo prvovrstnega denarnega zavoda, registrirano 
pri generalnem inspektoratu ministrstva za finance, 
samo kot začasna kavcija, ki se mora v osmih dneh 
zamenjati za eno izmed ostalih omenjenih kavcij. 

Komur ostanejo dela, mora to jamčevino ob pod
pisu pogodbe zvišati na 10% (inozemci na 20%) 
proracunjene vsote. 

Ponudbi morajo priložiti, dražitelji pismeno iz
javo, da so jim licitacijami pogoji znani in da pri*-
stajajo, dražiti po njih. 

Vsak ponudnik mora predložiti pismeno potrdilo 
svoje pristojne trgovsko-obrtniške zbornice, svojega 
esnafa ali sindikata o pravici, da se sme udeleževati 
javnih licitacij. 

Zaslužek se bo izplačeval na priznanice, oprem
ljene s kolkom za 0-5 % one vsote, ki se dvigne: pri 
končnem obračunu pa plača podjetnik 1 % pogojene 
vsote kot državno pristojbino za pravni posel. 

Ponudbe, ki ne bi ustrezale predpisanim pogo
jem, in ponudbe, ki prispejo naknadno ali brzojavno, 
se ne bodo jemale v poštev. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu 
ni zavezan, sprejeti najcenejše ponudbe in tudi ne 
obrazložiti svojega postopanja pri izboru dražitoljev. 

Obče in dražbene pogoje kakor tudi stroškovnik 
dobivajo dražitelji pri osrednjem uradu za zavaro
vanje delavcev v Zagrebu za 50 Din, načrte pa na 
posebno zahtevo za 150 Din. 

Dokler teče razpis, dobivajo interesenti even
tualna potrebna pojasnila v uradovalnici osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev v Zagrebu, Mihanc-
vičeva ulica br. 3, soba 418. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu, 
dne 5. maja 1928. 

Razne objave. 

1056 Razpis. 
Razpisuje se oddaja zidarskih, tesarskih, klepar

skih in vseh drugih pripadajočih del za adaptacijo 
župne cerkve na Vinici in prizidavo kapelice. Pro
spekt je na razpolago pri župnem uradu. Stroškov
nik, detailiran za vsako posamezno delo. naj se 
pošlje najkesneje do dne 2 5. m a j a 1 9 2 8 . na na
slov: Župni urad na Vinici, Bela krajina. Delo se 
odda skupno enemu podjetniku po prosti izbiri 
stavbnega odbora. 
Stavbni odbor za popravo župne cerkve na Vinici. 

1046 Št, 12.860/1928. 
Razglas o licitaciji. 

V uradnih prostorih osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev v Zagrebu, Mihanovićeva ulica br. 3, 
Ш. nadstropje, se bo 'vršila dne 3 0. m a j a 1 9 2 8. 
ob desetih javna pismena ofertna licitacija, za celo
kupna kakor tudi za poedina delä pri prizidavi kril 
in adaptaciji zgradbe I zdravilišča v Brestovcu na 
Sljemenu. 

Ponudbe se lahko glase za vsa ali za posamezna 
dela, ki so navedena v stroškovniku; v stroškovnik 
se morajo uvrstiti edinične in skupne cene. Cene 
morajo biti svojeročno zapisane, dotične skupne cene 
točno pomnožene in seštete, končna cena pa mora 
biti zapisana s številkami in besedami. 

Celokupna dela se oddado po edin&ni ceni. Ko
mur ostanejo, mora sam poskrbeti za dovoz mate
riala na gradilišce, nadalje za dovoz in odvoz, od
nosno za nastanitev in prehrano potrebnih delavcev. 

Ponudbe je treba opremiti s kolkom za 100 Din 
ter jih izročiti v zapečatenem zavitku do označenega 
roka v vložišču osrednjega urada zai zavarovanje 
delavcev v Zagrebu. Na zavitek je treba zapisati: 
«Ponudba za prizidavo kril in adaptacijo zgradbe I 
zdravilišča v Brestovcu na Sljemenu po licitacijskem 
razglasu št. 12.860/1928.». 

Jamčevino v znesku 5 % za domače državljane, 
10 % pa za inozemcé, mora položiti vsak ponudnik 
pri blagajni osrednjega urada za zavarovanje delarv-

1064 Poziv upnikom. 
• D a v o r i n J o h a n in d r u g o v i , družba z 

o. z. v Mariboru, je sklenila razdružitev ter je. prešla 
v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj prijavijo v 14 dneh ter
jatve podpisanemu likvidatorju. 

Avgust Tonejc s. r., 
zasebni uradnik v Mariboru, Vetrinjska ulica št. 8, 

kot likvidator. 

1059 Razid druStva. 
«Streljačka družina» v Laškem se je po sklepu 

občnega zbora z dne 26. aprila 1928. prostovoljno 
razšla. , _ „ . . 
* Ing. Tonce Homan s. r., 

bivši predsednik. 
Ernest Majer s. r., Emil Pleskovič s. r., 

bivši tajnik. bivši blagajnik. 

1049 Objava. 

Izgubila sem poselsko knjižico, ki jo je izdal 
občinski urad v Gornji Radgoni dne 1. oktobra 1919. 
pod št. 437 na ime: Marija Wurzer iz Gornje Rad
gone. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Marija Wurzer s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fnntek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljeni 
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Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n i 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
150. Navodila za izvrševanje proračuna razhodkov in do

hodkov za leto 1928./1929. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 

Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 151. Tarifna 

obvestila. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srbe 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 103 z dne 8. maja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 31ega 

marca 1928.: Premeščen je dr. Janko V i d i c , poli-
tičnoupravni uradnik v 6. skupini I. kategorije, od 
sreskega poglavarja v Ljubljani k sreskemu pogla
varju v Radovljici. 

Ukaza Njegovega Veličanstva kralja z dne 31ega 
marca 1928.: Premeščena sta po službeni potrebi 
arhivska uradnika v 1. skupini III. kategorije Ivan 
G o m b a č od velikega* župana v Mariboru k sre
skemu poglavarju v Ptuju in Fran J e n k o od sre
skega poglavarja v Laškem k sreskemu poglavarju 
v Krškem. 

Objava ministrstva za notranjo posle z dne 30ega 
aprila 1928.: V državljansko zvezo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev je sprejet dosedanji ruski 
državljan Kuzma V. M o r g u 1 j , dnevničar finančne 
kontrole v Planini pri Rakeku. 

Številka 104 z dne 9. maja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30ega 

aprila 1928.: Postavljen je po službeni potrebi pri 
oblastnem inspektoratu finančne kontrole v Ljub
ljani za inšpektorja finančne kontrole II. razreda v 
2. skupini II. kategorije Anton M u c, inspektor fi
nančno kontrole istega razreda v isti skupini iste 
kategorije v Celju. 

Številka 105 z dne 10. maja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 31ega 

marca 1928.: Pomaknjen je iz 2. skupine II. katego
rije v 1. skupino П. kategorije Fran K o š u t n i k , 
učitelj na rudarski šoli v Celju. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. apri
la 1928.: Postavljen je na razpoloženje Josip S k a -
1 a r, uradnik pri oblastnem sanitetnem referentu v 
Ljubljani v 1. skupini II. kategorije. 

Številka 106 z dne 11. maja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 31ega 

marca 1928.: Postavljeni so pri direkciji državnih 
železnic v Ljubljani: 

v 4. skupini I. kategorije: za šefa personalnega 
odseka občega oddelka Josip G o s t i š a, dosedanji 
uradnik v isti skupini iste kategorije in načelnik 
ekonomskega oddelka; za šefa odseka za vzdrže
vanje proge gradbenega oddelka ing. Ivan M ü l l e r -
P e t r i č, dosedanji uradnik v isti skupini iste kate-
goriej in šef odseka za zgornji ustroj istega oddelka; 
za šefa konstruktivnega odseka gradbenega oddelka 
ing. Rudolf K a v č i č , dosedanji uradnik v isti sku
pini iste kategorijo in šef odseka za spodnji ustroj 
istega oddelka; za šefa občega odseka strojnega od
delka dr. Miško J e u š e k, dosedanji uradnik v isti 
skupini iste kategorije administrativno-pravnega od
delka; v obči oddelek dr. Josip T i č a r, dosedanji 
uradnik v isti skupini iste kategorije in šef sanitet
nega odseka istega oddelka; 

v 5. skupini I. kategorije: za šefa računskega od
seka občega oddelka Karel Z u p a n i č , dosedanji 
uradnik v isti skupini iste kategorije pri oddelku za 

računovodstvo in finance; za šefa občega odseka 
£ i prometno - komercialnega oddelka Alojzij R a n d l , 

dosedanji uradnik v isti skupini iste kategorije pri 
istem oddelku; za šefa prometnega odseka promet-
no-komercialnega oddelka Fran J e 1 a š i č, dose
danji uradnik v isti skupini iste kategorije pri istem 
oddelku; za šefa vozovnega odseka strojnega od
delka Hinko G o 1 i a s, dosedanji uradnik v isti sku
pini iste kategorije pri istem oddelku; v obči od
delek Fran P l a n in š e k, dosedanji uradnik v isti 
skupini iste kategorije in šef prehranjevalnega od
seka ekonomskega oddelka; v gradbeni oddelek ing. 
Rudolf S: e 1 a k, dosedanji uradnik v isti skupini iste 
kategorije in šef za. nabavljanje in porazdeljevanje 
materiala istega oddelka; v prometno - komerciali.i 
oddelek Fran K u n a v e r, dosedanji uradnik v isti 
skupini iste kategorije in šef za statistiko komercial 
nega oddelka; 

v 6. skupini I. kategorije: za šefa komercialnega 
odseka prometno - komercialnega oddelka Fran 
H o j s, dosedanji uradnik v isti skupini iste kate
gorije pri komercialnem oddelku; za šefa občega od
seka gradbenega oddelka1 ing. Fran Z e l e n k o , do
sedanji uradnik v isti skupini iste kategorije in šef 
progovne sekcije: Ljubljana, glavna proga. 

Zapisnik o LVm. redni seji narodne skupščine z 
dne 31. marca 1928. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 24. fe
bruarja 1928.: Edmund E n g el m an, oblastni vete
rinarski referent v Vukovaru, sme izpremeniti svoj 
priimek v priimek « A n đ e l o v i ć » . 

Številka 107 z dne 12. maja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 3. mar

ca 1928.: Pomaknjen je iz 5. skupine I. kategorije v 
4. skupino I. kategorije dr. Alojzij M e r h a r, kano
nik stolnega kapitlja v Ljubljani. 

Odlok ministra za finance z dne 28. marca 1928.: 
Premeščen je po službeni potrebi k računovodstvu 
delegacije ministrstva financ v Ljubljani za knjigo
vodjo v 3. skupini II. kategorije Mffivoj G o r i č a n, 
tajnik pri generalni direkciji državnega račimovcd-
stva v isti skupini iste kategorije. 

Odlok ministra za finance z dne 21. marca 1928.: 
Premeščen je po službeni potrebi za davčnega upra
vitelja v 3. skupini П. kategorije k državnemu okraj
nemu oblastvu v Mariboru Bogomir Ž e 1 e z n i k, 
davčni upravitelj v isti skupini iste kategorije pri 
davčnem okrajnem oblastvu v Radovljici. 

Uredbe osrednje vlade. 

150. 
Dne 1. aprila t. 1. je stopil v veljavo proračun 

državnih razhodkov in dohodkov za leto 1928./1929. 
Da bi poslovali ob izvrševanju tega proračuna; vsi 
nakazovalci in računodajniki glede tehničnega ra-
čunovodstvenega postopanja enotno, predpisujem na 
podstavi čJenov 5., 6. in 59. zakona o državnem 
računovodstvu ta-le 

Navodila 
za izvrševanje proračuna razhodkov 
in dohodkov za leto 1928./1929.* 

P r v i o d d e l e k . 

Odredbe o postopanju, ki je potrebno 
pred izvrševanjem razhodkov. 
§ 1. Obče predhodne pripombe. 

a) Proračun državnih razhodkov za leto 1928./ 
/1929. je izdelan v glavnem s tendenco, da bi se 
znižali državni razhodki na najmanjšo mogočo mero 
in da bi se s tem omogočDo, znižati fiskalne pribitke, 
in pripomoglo, omiliti gospodarsko krizo v državi. 
Ta tendenca je izražena v tem, da se je znižalo 
mnogo kreditov, namenjenih za redne osebne in ma
terialne razhodke, proti kreditom za minulo pro
računsko leto, prav tako pa v tem, da se je elimini
ralo znatno število izrednih investicijskih kreditov, 
za katerih kritje je naravneje in z načeli zdravega 
financiranja skladneje, iskati izrednih, izvenprora
čunskih sredstev. 

Izdelava proračuna s to tendenco jedalaizvesten 
uspeh: sedanji proračun je manjši od predhodnega. 
Vendar pa zahteva obča finančna in gospodarska 
situacija naše države, da se nadaljuj delo z isto ten
denco, namreč s tendenco, tudi ob izvrševanju tega 
proračuna znižati državne razhodke samo na ne
izogibni minimum. Samo tako je mogoče oni uspeh, 
ki se je dosegel ob izdelavi proračuna, izpopolniti, da 
bo ugodnejši in učinkovitejši za izvajanje gospodar
skega in finančnega načrta, za čigar ostvaritvijo 
mora stremiti kraljevska vlada. Zato ee mi zdi 
umestno, takoj naglasiti absolutno in imperativno po
ti ebo, da se izvajaj ob izvrševanju tega proračuna 
v vseh resortih sistematično in razumno varčevanje. 
To varčevanje se more in mora izvajati v dveh sme
reh. Prvič: Vsak kredit, ki je odobren s proraču
nom, ni da bi se moral neizogibno tudi potrošiti. 
Zmisel proračunskega kredita tiči v pooblastitvi 
zakonodajnega oblastva, da se more izvestna dolo
čena vsota potrošiti za izvestoo določeno potrebo. Ob 
ocenjanju teh potreb je treba postopati tako, da se 
jim zadosti samo, če absolutno ni možnosti, da bi se 
izdatek sploh ne učiniL afli kolikor ni pričakovati, da 
bi bilo mogoče zadostiti tej potrebi pozneje ob ugod
nejših pogojih in okolnoetih. Drugič: Glede uporab-,,. 
Ijanja kreditov za redne državne potrebe, celo tuaif§> 
za one, brez katerih se normalno funkcioniranje dr
žavnega aparata niti ne da misliti, je treba gledati 
kar najskrbneje na to, da se ukoristi od odobrenih 
kreditov striktno toliko, kolikor je brezpogojno 
treba, da ni poslovanje državnih naprav ogroženo. 

b) Glede osebnih razhodkov zlasti prosim vse 
nakazovalce, naj postopajo kar najoprezneje in naj 
ne angažirajo kreditov za te razhodke z novimi po
stavitvami, razen ob skrajni in dokazani potrebi. 
Notorična resnica je, da je število osebja, zaposle
nega pri državnih rfapravah, veliko, vprav večje, 
nego ga je treba za opravljanje poslov celo tudi v 
sedanjem obsegu. Potemtakem je treba kar najres-
neje težiti %& tem, da se to število postopno zmanj-

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 3. maja 1928., št. 99/XXXII. 
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šuje, nikar pa da bi se povečevalo. Zategadelj naj 
ee prazna, mesta v proračunu kakor tudi ona, ki se 
izpraznijo med izvrševanjem proračuna, ne popol-
njujejo, razen, kakor je zgoraj omenjeno, ob taki 
sili, da bi bilo, če se ta mesta ne popolnijo, naravnost 
na škodo državnim poslom. Zakonska pooblastitev 
za postavljanje pomožnega osebja — dnevničarjev 
— naj se ukorišča samo v izjemnih primerih; zaradi 
primernosti pa se mi vidi, da je treba vršiti te po
stavitve v -vseh ministrstvih samo z ministrovim 
odlokom. 

c) Materialni razhodki naj se trosijo samo v zne
sku striktno in varčno odmerjenih potreb. Glede teh 
razhodkov opozarjam vse nakazovalce, naj omeje 
vse nabave samo na ono, kar je najpotrebnejše. Po
trošni pisarniški material naj se uporablja v naj
potrebnejših količinah; da pa se to doseže, priporo
čam vsem nakazovalcem, naj se uvede s prikladnimi 
ukrepi v vsakem resortu ali uradu posebno nadzor
stvo o potrošku tega materiala in prepreči zaprav
ljanje. Nikar naj se ne nabavlja najdražji material, 
niti ne takrat, kadar je dana kreditna možnost za to. 
Inventarni material, zlasti oprema, naj se nikakor ne 
nabavlja, razen òb izjemni in nujni potrebi. 

č) Službena potovanja in premestitve naj se 
omeje na najnižjo možnomero. tako da bodo krediti, 
določeni za potne in vozne stroške, brezpogojno za
doščali potrebam do konca tega proračunskega leta. 

d) Na državne nabave in državna dela vobče naj 
se obrača največja pozornost, da se ukoriščajo kre
diti, ki so namenjeni' za to, kar najrazumneje. Ob 
sklepanju del in nabav naj se vpoštevajo ne samo 
administrativno-pravni pogoji, ampak tudi in zlasti 
realna možnost za sklenitev izvestnega posla po 
ekonomski konjunkturi v danem trenutku. Zato mora 
biti v vsaki komisiji, ki vrši licitacijo in vobče na
bavo, vsaj en strokovnjak, poznavalec tržnih 'raz
mer za predmete, ki naj se nabavijo, ali za dela, ki 
naj se izvrše. Zato se morajo ti posli centralizirati 
pri napravah, ki razpolagajo s strokovnim osebjem 
in s pomočki za strokovno ocenjanje in analiziranje 
materiato ali deL 

Celokupno poslovanje v vseh resortih vobče naj 
se giblje izključno v mejah kreditov, odobrenih s pro
računom. Na naknadne kredite (člena 35. in 37. za
kona o državnem računovodstvu) ali na zvižbo kre
ditov za redne materialne potrebe (člen 27. zakona 
o državnem računovodstvu) se nikakor ni treba za
našati. Prekoračitvam kreditov se je treba brez
pogojno in po vsaki ceni izogibati, ker ne bo za 
likvidacijo obveznosti, nastalih na ta način, abso
lutno ne zakonske ne finančne možnosti niti v tem 
proračunskem letu niti po njega preteku. Vselej,, 
ko bi se kredit prekoračil in bi se to ugotovilo, 
bom zahteval od glavne kontrole, naj postopa po 
členu 58. zakona o državnem računovodstvu ali po 
členih 110. in Ш . zakona o glavni kontroli, da mora 
namreč od odgovornih nakazovalcev in računodaj-
nikov takoj zahtevati zavarovanje za državno bla
gajno. 

Pripominjam še enkrat: Varčevanje ob angaži
ranju in vršenju državnih razhodkov je prvi pogoj, 
da se postavijo državne finance na varno in solidno 
osnovo, t. j . da se dokončno upostavi normalno raz
merje med državnim proračunom ali fiskalnimi dr
žavnimi pribitki in gospodarsko kapaciteto države. 
Zato apeliram s tem na vse organe, ki jim je v ka
kršnikoli obliki poverjeno angažiranje izdatkov, 
zlasti pa na nakazovalce prve stopnje, naj ne pre
zirajo ob opravljanju svojih zakonskih funkcij pri 
nobeni priliki naglašene potrebe varčevanja, ker se 
morejo doseči zadovoljivi uspehi za državne finance 
samo, če se varčevanje globoko ukorenini v službena 
prakso od najnižjih do najvišjih državnih organov in 
se iz te prakse naposled ustvari sistem v, upravljanju 
državne imovine. 

л § 2. Otvarjanje kreditov. 

a) Proračun za leto 1928./1929. se razlikuje tudi 
glede tehnične sestave od lanskega in: prejšnjih 
proračunov. V njem so namreč razhodki obče ad
ministracije popolnoma in jasno ločeni od razhod
kov državnih pridobitnih podjetij, ki so izkaaana 
v proračunu v posebnih prilogah. Redno postopanje 
ob izvrševanju proračuna razhodkov, t. j . pred
hodno otvarjanje kreditov,po generalni , direkciji 
državnega računovodstva, velja za vse proračunske 
kredite (partije in pozicije), obsežene v proračunu 
obče administracije; ne velja, pa za proračunske 
kredite, odobrene avtonomnim napravam in nave
dene v prilogah. Te naprave naj izvršujejo svoje pro
račune samostalno, ne da bi se predhodno otvarjali 
krediti po generalni direkciji državnega računovod
stva, in v vsem ostalem tako, kakor je določeno v 
drugem oddelku teh navodil. Pripominja se samo, da 

morajo, kolikor so določeni za izvestno napravo v 
proračunu manjši dohodki od razhodkov, a je v 
višini razlike postavljena v proračun obče admini
stracije dotičnega ministrstva posebna dotacija, za
htevati za izplačilo te dotacije otvoritev kredita pri 
pristojni blagajni ministrstva po predhodnem mini
strovem odloku, v vsem ostalem pa skladno z red
nim postopanjem za otvarjanje kreditov, predpisa
nim s pravilnikom o poslovanju računovodstvenih 
odsekov pri ministrstvih. 

Računovodstva pri vseh ministrstvih (razen se
veda pri onih, ki izvršujejo svoje proračune samo
stalne) naj vpišejo v svoje kontrolnike vse kre
dite za ministrstvo in podrejene naprave, ki so dolo
čeni v proračunu obče administracije, in naj jih 
porazdeljujejo po rednem postopanju. Prav tako 
naj zahtevajo tudi finančne delegacije v Zagrebu, 
Sarajevu in Ljubljani, finančni direkciji v Splitu in 
Dubrovniku in davčni urad v Kotoru od generalne 
direkcije otvarjanje kreditov tuđi po proračunskih 
partijah — pozicijah, s katerimi so doslej avtonom
no razpolagale (v duplikatu za delegacije, v tripli-
katu za direkciji in davčni urad). Torej se morajo 
vršiti od dne 1. aprila 1928. vsi razhodki po pro
računu obče administracije pri vseh izplačevalnih 
blagajnah na vsem državnem ozemlju po enotnem 
postopanju, t. j . na podstavi predhodne otvoritve 
kreditov po generalni direkciji državnega računo
vodstva. 

b) Vsa ministrstva in vse ostale naprave, ki po
šiljajo zahteve za otvarjanje kreditov neposredno, 
naj pošiljajo odslej, t. j . od dne 1. aprila 1928., 
po tri razporede — obrazce tudi, če se zahteva otvo
ritev kredita pri glavni državni blagajni (ločeno 
osebne in ločeno materialne razhodke), za katero iz
polnijo duplikat razporeda. -Postopajo naj torej 
prav tako, kakor če se zahteva otvoritev kredita 
pri katerikoli okrožni finančni upravi. 

c) Ker je okrožna finančna uprava v Vukovaru 
izločena iz pristojnosti oblastne finančne direkcije 
v Novem Sadu (razpis D. R. br. 38.641 z dne 23ega 
marca 1928.), naj se zahteva otvoritev kreditov 
po novem proračunu posebe in neposredno kakor za 
okrožne finančne uprave na ozemlju Srbije in Črne 
gore. 

Ker prestanejo ostale finančne uprave v Banatu, 
Bački in Baranji dne 1. aprila poslovati in ostanejo 
kot organi ministrstva'za finance na tem ozemlju 
samo oblastna finančna direkcija v Novem Sadu in 
21 sreskih finančnih uprav (razpis D. R. br. 38.642 z 
dne 28. marca 1928.), naj so otvarjajo krediti za na
prave v Bački, Banatu in Baranji izključno pri bla
gajni oblastne direkcije, ki naj jih potem porazdeljuje 
na poedine sreske finančne uprave. Da se vrši mani
pulacija s krediti pri oblastni direkciji z vso eks-
peditivnostjo, potrebno v prilog napravam samim, ki 
naj se jim dado krediti na razpolaganje, morajo vpi
sovati vsa ministrstva in vse naprave, ki pošiljajo 
razporede kreditov, vanje kredite svoje podrejene 
naprave (nakazovalce druge stopnje), tako da so vpi
sane druga pod drugo vse naprave, za katere je pri
stojna ista sreska finančna uprava; -zaradi še boljše 
preglednosti v razporedih kreditov pa se mora ozna
čiti tako. grupiranje naprav (nakazovalcev druge 
stopnje) po teritorialni pristojnosti sreskih finančnih 
uprav tako. da se rdeče podčrtajo s tinto ali svinč
nikom. Tega se morajo vsa ministrstva in vse na
prave strogo držati. 

Ministrstvo za notranje posle in ministrstvo za 
poljedelstvo in vode (računovodstvena odseka) se 
posebno opozarjata na to, da morata tuđi oni po 
novem proračunu vpisovati v svoje razporede kre
ditov —; tako za Bačko, Banat in Baranjo kakor 
tudi za ostale oblasti — svoje podrejene urade, ki 
naj se jim dado neposredno krediti na razpolaganje, 
ne pa samo velikih županov, kakor se je to doslej 
godilo, zaradi česar so morale, pristojne finančne na
prave čakati na repartici j o kreditov od njih. na 
škodo uradom samim, ki so se jim dajali zaradi tega 
krediti jako pogostoma na razpolaganje; z veliko 
zamudo. 

č) Za naprave, za katere je bila doslej, pristojna 
finančna uprava v Novem Pazaru, ki jo ukinjena 
(razpis D. R. hn 38.642 z dne 28. marca 1928.), naj 
*e zahteva v novem proračunskem letu otvarjanje 
kreditov pri okrožni finančni upravi v Čačku. 

d) Za otvarjanje kreditov po proračunu ministr
stva za vojsko in mornarnico velja povsem dose
danje postopanje z dopolnitvijo, navedeno v § 3. 
tega oddelka nayodil. 

e) Državni svot, glavna kontrola, pisarna kralje
vega dvora in pisarna kraljevih redov smejo zahte
vati od generalne direkcije državnega računovodstva 
otvarjanje kreditov neposredno, ne pa po kabinetu 
predsednika ministrskega sveta. 

f) Naprave ministrstva za finance, ki so zahte
vale doslej za svoje razhodke otvarjanje kreditov 
od generalne direkcije državnega računovodstva, 
naj postopajo tudi v tem proračunskem letu na isti 
način. Okrožne finančne uprave se zlasti opozar
jajo na to, naj pošiljajo svoje zahteve kreditov dvoj
no za osebne razhodke (za personalni odsek) in 
dvojno za materialne razhodke (za odsek za izvrše
vanje proračuna). Zahteve se morajo pošiljati o pra
vem času, najmanj 15 dni pred začetkom trimesečja, 
za katero se krediti otvarjajo; vanje se smejo po
stavljati samo striktno in vestno izračunjene vsote. 

To velja zlasti za draginjske doklade in pisar
niške stroške. 

Za svojevoljno, netočno sestavljene zahteve kre
ditov odgovarjajo šefi uprav. 

Glede likvidacije računov za službena potovanja 
in za selitve ostane v veljavi dosedanje postopanje 
(razpis D. R. br. 106-843/27). 

g) V proračunskem razdelku: «Pokojnine in in
validske podpore» so določeni v sedanjem proračunu 
krediti: v partiji 56. za izplačevanje in odkupovanje 
invalidnine, v partijah 53. in 54. pa za podporo vdo
vam duhovnikov, ki so jih ubili sovražniki med 
vojno, in za prevedbo kongrualnih prejemkov s 
kronskih na dinarske. Glede teh kreditov estanej» 
nakazovalci isti kakor doslej in na njih zahteve se 
ti krediti tudi otvarjajo. 

h) V proračunskem oddelku ministrstva za no
tranje posle je določen v partiji 386. kredit Din 
1,000.000—; vendar pa je bil namen tega kredita 
naknadno urejen s členom 353. finančnega za
kona za leto 1928./1929., s čimer se je učinilo, da 
tudi nakazovalec glede tega kredita ni minister za 
notranje posle, ampak za Din 500.000-— minister za 
prosveto (člen 353. finančnega zakona pod 1.), za 
drugih Din 500.000— pa minister pravde (člen 353. 
finančnega zakona pod 2.). Torej, naj računovod
stveni odsek ministrstva za notranje posle ne vpiše 
gorenjega kredita v svoj kontrolnik kreditov in raz
hodkov, ampak to naj storita vsako za svojo frak
cijo ministrstvo za prosveto in ministrstvo pravde, 
ki naj pošiljata zahteve za otvarjanje kreditov v 
znesku po Din 500.000—i s posebnimi dopisi in ved
no s pozivom na člen 353. finančnega zakona zâ leio 
1928./1929. 

i) Krediti iz člena 2. finančnega zakona kot dr
žavne dotacije samoupravnim telesom naj se otvar
jajo pri pristojnih blagajnah po razporedu oddelka za 
samoupravne proračune, ki naj odreja iz otvorjenih 
kreditov izplačila skladno z določili uredbe o prenosu 
poslov z države na samoupravna telesa in z mojimi 
pooblastitvami. O teh kreditih se mora voditi pri 
vseh pristojnih blagajnah posebna evidenca; prav 
tako pa se morajo izkazovati tudi izvršeni razhodki 
posebe v obračunih kot razhodki po členu 2. finanč
nega zakona za leto 1928./1929. 

j) Posel za otvarjanje — porazdeljevanje kreditov 
se mora smatrati pri vseh ministrstvih in napravah 
za izredno važnega in nujnega. Opravljati se mora 
vedno kar najskrbneje in kar najekspeditivneje. Prav 
tako je treba gledati, ko se sestavlja razpored kre
ditov, kar najstrože na to, da se postavijo v poedine 
proračunske partije in pozicije samo dejanski po
trebne,' ne pa svojevoljne vsote, da se prepreči po
gostno zatvarjanje kreditov pri kasi ene in naknad
no otvarjanje pri kasi druge izplačevalne blagajne. 
Zaradi tega se je dogajalo v minulih letih, da se je 
zatvori! kredit, ki je bil že potrošen, in da so se s 
tem provzročile nepotrebne komplikacije v admini
strativnem poslovanju poedinih naprav. Zato ne sme 
sprejeti generalna direkcija državnega .računovod
stva odslej nobeno zahteve — razporeda, s katero 
se zahteva zatvoritev kredita, če j i ni priloženo tuđi 
originalno poročilo pristojne finančne naprave, pri 
kateri je bil kredit prej otvorjen, da je po tem kre
ditu vsaj toliko prostega — nepotrošenega ostanka, 
za kolikor se zahteya zatvoritev. Prav tako mora 
biti v vsaki zahtevi — razporedu za zatvoritev kre
dita označeno (na notranji strani kot pripomba) ob 
osebni odgovornosti šefa računovodstva ali račun
ske osebe, ki ja sopodpisala zahtevo, da se je izdal 
blagajni, pri kateri so zahteva zatvoritev kredita, 
nalog, naj ne vrši več po tem kreditu nobenih iz
plačil. Številka in datum tega naloga morata biti 
prav tako označena. 

S 3. Krediti iz poedinih proračunskih raz
delkov, izvzeti glede zahtev od rednega po

stopanja. 
a) Vkljub predhodnemu paragrafu se smejo tro

šiti spodaj navedeni krediti sedanjega proračuna 
samo s predhodno odobritvijo ministra za finance. 
Potemtakem so smejo pošiljati za otvarjanje teh kre-

«i'..t-: -ii>.Si 



47. 327 Letnik X. 
ditov samo posebne zahteve, podpisane po resortnem 
ministru, ki morajo obsezati podrobno obrazložitev 
potreb, za katerih kritje naj služi dotični kredit. Ti 
krediti so: . 

Oddelki: 
vrhovne državne uprave partija ' 26 
ministrstva za prosveto „ 288 
ministrstva za notranje posle „ 407 
ministrstva za vojsko in momarnico . ., 682 

683 
684 
685 
686 
687 

„ 717 
718 
719 
720 

., 721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 

ministrstva za gradbe , 759 
760 
761 
764 
765 

„ 766 
ministrstva za poljedelstvo in vode . „ 823 
ministrstva za trgovino in industrijo . „ 911 
ministrstva za agrarno reformo . . . „ 1015 

„ 1016 
„ 1017 
,, 1018 

§ 4. Globalni krediti, določeni za razhodke 
vseh ministrstev (partije 44., 45., 54., 62. in 65.). 

a) V partiji 44. tega proračuna je določen kot 
obči razhodek kredit Din 300.000-—i za nagrade in 
honorarje za izdelovanje novih in izenačevanje sta
rih zakonov, za izdelovanje uredb, pravilnikov, na
vodu itd. za vsa ministrstva in vse naprave. 

Zaradi prikladnega in pravilnega uporabljanja 
tega kredita, za čigar porazdeljevanje je pristojen 
minister za finance, se določa to-le postopanje: 

Ce se morajo izplačevati iz tega kredita hono
rarji ali nagrade (dnevnice) za seje osebam, ki po
slujejo kot odbor, svet, komisija ali vobče kot kole-
gialno telo, najsi ima to telo kakršenkoli naziv, so 
mora priložiti zahtevi za otvoritev kredita, podpisani 
po resortnem ministru, overovljen prepis odloka, s 
katerim se je določila višina nagrade — dnevnice — 
za sejo, ki so je vršila. Razen tega se mora v za
htevi za otvoritev kredita izrecno označiti^ ali se je 
opravilo delo, za katero gre, métì rednimi uradnimi 
urami ali izven njih. 

Če pa je treba izplačati povprečno nagrado eni 
ali več osebam za izvršen posel, ki se da podvesti 
pod besedilo partije 44., je treba v zahtevi za otvo
ritev kredita jasno navesti vse momente, po katerih 
se dado logično oceniti velikost uporabljenega truda 
in ostale okolnosti, od katerih je zavisna dodelitev 
nagrad; razen tega se mora predložiti v overovlje
nem prepisu odlok. 

b) V partiji 45. je določen kredit Din 200.000-— 
za izdatke za udeleževanje države na kongresih, 
konferencah, svečanostih itd. Ker je obstajal tudi v 
prejžnjih proračunih kredit z istim namenom, ostane 
postopanje za črpanje tega" kredita isto kakor do
slej. Opozarja se samo na to, da: se besedilo te par
tije ne sme jemati ekstenzivno, t. j . pošiljanje dele
gatov poedinih ministrstev na strokovne kongrese, 
konference itd. v inozemstvo so ne sme smatrati 
za «udeleževanje države». Za take izdatke morajo 
služiti krediti dotičnih ministrstev za. potne in vozno 
stroške; ta obči kredit iz partije 46. pa se sme uko-
riščati samo, če se odpošljejo delegati po odločbi 
ministrskega sveta in če je njih naloga v reprezen
tativnem pogledu res tako široka, da obseza «udele
ževanje države». 

c) V partiji 54. je določen kredit Din 650.000-— 
za podporo rodbinam umrlih uslužbencev po členu 
124. zakona o uradnikih. Po členu 27-. finančnega 
zakona odloča o izplačilu teh podpor minieter za 
finance na predlog pristojnega ministra. Glede od-
premljanja teh predlogov v rešitev vielja dosedanje 
postopanje. Na podstavi izdanih rešitev pa naj se 
otvarja kredit pri pristojnih teplačevalnih blagajnah 
in naj se odrejajo izplačila. 

c) Za obveznosti iz prejšnjih let je določen tudi 
v sedanjem proračunu v partiji 65. kredit Din 

30,000.000—. S členom 18. finančnega zakona za 
leto 1928./1929. je določeno, da se smejo učinjati v 
breme tega kredita izdatki za vse obveznosti^ pre
vzete do dne 31. marca 1928., da pa porazdeljuje 
kredit za te obveznosti minister za finance. V breme 
tega kredita se mora izvršiti v prvi vrsti razknjiiba 
bonov, izdanih v lanskem proračunskem letu po 
členu *33. finančnega zakona za leto 1927./1928., ka
terih izplačilo dospe v tem proračunskem letu. Zato 
naj generalna direkcija državnega računovodstva 
takoj otvori kredit pri kasi glavne blagajne v višini 
globalne vsote izdanih bonov ter naj strogo pazi 
na to, da se v breme tega otvorjenega kredita vsak 
bon redno likvidira točno ob roku. Obenem naj re
zervira vsoto Din 421.943-28, ki se mora v breme 
partije 65. izplačati za obveznost, izrecno imenovano 
v členu 18. finančnega zakona. 

Za črpanje razpoložnega ostanka kredita po tej 
partiji se določa naslednji red in naslednje posto
panje: 

Kredit za likvidacijo obveznosti iz prejšnjih let 
se mora otvarjati kar najstrože po kronološkem 
redu, kakor so obveznosti nastale, da se vrše nato 
po istem redu tudi izplačila, ki jih odrejajo iz otvor-
jenih kreditov pristojni nakazovalci. 

Kredit se otvarja ne za osebe, ampak za obvez
nosti, t. j . v zahtevah za otvoritev kredita se mo
rajo označevati samo vsote — številke, in sicer 
striktno za toliko, kolikor znašajo obveznosti za do
tično dobo, po postopanju, ki je objavljeno nekoliko 
niže. Potemtakem so zahteve, po katerih se otvarja 
kredit po tej partiji, anonimnega značaja. 

Obveznosti osebnega in materialnega značaja 
ni treba predlagati; glede višine obveznosti pa jo 
treba razlikovati, ali preseza vsoto Din 100.000— 
ali ne. Za obveznosti pod to vsoto naj se zahteva 
otvoritev kredita iz partije 65., izplačilo pa se izvrši 
v gotovini pri kasi pristojne izplačevalne blagajne. 
Za obveznosti preko te vsote se mora zahtevati po 
členu 30. finančnega zakona za leto 1928./1929. iz
plačilo z boni. 

Zahteve za otvoritev kredita se smejo pošiljati 
kakor doslej samo na podstavi rednih, definitivno 
priznanih, likvidnih dokumentov, ki morajo biti, še 
preden se pošljejo zahteve za otvoritev kredita pri 
računovodstvu ministrstva ali naprave, ki pošilja 
zahtevo. 

To so načela, ki veljajo za potrošek kredita, 
odobrenega v partiji 65. sedanjega proračuna, prav 
tako pa tudi ' za potrošek naknadnih, eventualno 
izvenproračunskih sredstev, ki bi bila odobrena sa 
likvidacijo državnih obveznosti iz prejšnjih let. 

Tehnično postopanje, po katerem naj se otvarja ta 
kredit, in likvidirajo te obveznosti in po katerem se 
morajo ravnati vsi pristojni organi brezpogojno in 
kar najnatančneje, pa je to-le: 

Najkesneje do dne 20. maja 1928. morajo poslati 
vsi pristojni nakazovalci, ki so imeli tudi doslej 
pravico, pošiljati generalni direkciji državnega raču
novodstva neposredno zahteve za otvoritev kredita, 
tej direkciji (za odsek za. izvrševanje proračuna) 
svoje zahteve za otvoritev kredita po partiji 65., in 
sicer samo za obveznosti, nastale v času od dne 
1. decembra 1918. do dne 31. maja 1920., t. j . do 
konca prve proračunske dobe po vojni, in sicer v 
dejanskem znesku obveznosti, ki se ugotavlja po 
likvidnih, priznanih dokumentih. Ti dokumenti mo
rajo za gotovo biti pri računovodstvenih odsekih; 
kolikor pa bi ti upravičeno domnevali, da so ti do
kumenti o obveznostih iz prejšnjih let tudi pri dru
gih, podrejenih napravah, jih morajo takoj, kar naj. 
nujneje zahtevati, da jih imajo pri sebi skoncentri-
rane in da morejo po njih pošiljati zahteve za otvo
ritev kredita. 

Ko generalna direkcija državnega računovodstva 
prejme zahteve za otvoritev kredita za obveznosti 
iz časa od dne 1. decembra 1918. do dne 31. maja 
1920., naj začne takoj otvarjati kredit, Tako da se iz
vrši- ta posel pri njej najkesneje v petih dneh po pre
teku roka, do katerega ji morajo biti zahteve poslane. 
Ministrstva in ostale naprave, ki imajo pravico, ne
posredno pošiljati zahteve za otvoritev kredita, mo
rajo, če nimajo slučajno nobene še neizplačane4ob-
veznosti iz gorenje proračunske dobe, to tudi sporo
čiti generalni direkciji s kratkim dopisom, in sicer 
zopet v določenem roku. Tako naj postopajo tudi 
pozneje, ko otvarjajo kredit za prihodnja proračun
ska leta. 

Ko otvori generalna direkcija kredit za obvez
nosti iz prve proračunske dobe po vojni, pozove e 
kratkim dopisom vse nakazovalce (ministrstva Li" 
ostale naprave), naj pošljejo svoje zahteve za otvo
ritev kredita za obveznosti, nastale v drugi pro
računski dobi po vojni: od dne 1. junija 1920. do dne 
31. maja 1921., ter obenem označi rok, do katerega 

se ji morajo poslati te zahteve ali pa poročila, da 
obveznosti iz te dobe ni. 

Ko se otvori kredit za obveznosti iz te druge 
dobe, pozove generalna direkcija iznova пакако-
valce, naj ji pošljejo zahteve ali poročila za obvez
nosti iz časa od dne 1. junija 1921. do dne 31. julija 
1922., in sicer zopet v določenem roku. 

V takem redu naj nadaljuje generalna direkcija 
državnega računovodstva po razpoložnem kreditu 
otvarjanje kredita, vedno po dobah, dokler se kredit 
ne izčrpa; takrat naj zopet obvesti vse nakazovalce, 
da kredita ni več in da naj ji ne pošiljajo več zahtev 
za otvoritev kredita iz partije 65., dokler se nak
nadno ne obvestijo, da je ustvarjena zakonska mož
nost za nadaljnjo likvidacijo državnih obveznosti iz 
prejšnjih let. Ko se ta možnost ustvari, naj. se likvi
dacija, vedno po istem sistemu, nadaljuje, kjer se 
je prej ustavila/ 

Ce ima obveznost značaj stalnega mesečnega pre
jemanja, kakor so osebni prejemki, in obseza dve 
ali več minulih proračunskih dob, v katerih, obstaja 
zdržema, se vzame zato, da se določi proračunska 
doba, s katero se mora izvršiti likvidacija, za odlo
čilni čas polovica minulega časa, za katerega je kaj 
dolgov. N. pr.: Nekdo bi moral prejeti razliko po
kojnine ali plače za čas od dne 1. februarja 1919. 
do dne 1. aprila 1922., t. j . za 38 mesecev. Vzame 
se polovica tega števila, 19 mesecev; teh 19 mesecev, 
štetih od dne 1. februarja 1919., je minulo z mesecem 
julijem 1920., kar pomeni, da je treba to obveznost 
za ves čas, za katerega je na dolgu, vzeti v zahtevo 
za otvoritev kredita za obveznosti iz druge prora
čunske dobe po vojni (od dne 1. junija 1920. do one 
31. maja 1921.). 

Zahteve za otvoritev kredita morajo biti formu
lirane kar najenostavneje (uporabljati ni običajnega 
obrazca za redne kredite, ampak poseben dopis). 
V njih mora biti samo označena vsota v višini;, ka
tere otvoritev se zahteva po partiji 65. pri pristojni 
blagajni. Seznaimki se torej ne pošiljajo; toda v 
vsaki zahtevi, brez razlike, mora biti v posebnem 
odstavku izrecno potrjeno ob osebni odgovornosti 
šefa računovodstva ali računske osebe, ki sopodpiše 
zahtevo, da se zahteva z njo otvoritev kredita samo 
za obveznosti, nastale v dotični proračunski dobi, in 
sicer točno v višini rednih likvidnih dokumentov. 
Take zahteve naj se pošiljajo generalni direkciji (za 
odsek za izvrševanje proračuna) v treh enakoglasnih 
izvodih (v štirih samo za obe finančni direkciji v 
Splitu in Dubrovniku in za davčni urad v Kotoru, 
da prispe četrti izvod k finančni delegaciji v Sara
jevu); izmed njih ostane unikat pri generalni direk
ciji, duplikat, se posije pristojni blagajni, trip-likat 
pa se vrne nakazovalcu, ki izda po njega prejemu 
kar najhitreje pristojni blagajni nalog za izplačilo s 
pozivom na D. R. br. otvorjenega kredita ter priloži 
nalogu za izplačilo tudi dokumente, iz katerih je raz
vidno, da je nastala obveznost vprav v oni dobi, za 
katero se jo kredit otvoril. Izplačevalna blagajna naj 
vzporedi prejeti nalog za izplačilo in izplačilne do
kumente z duplikatom razporeda: tako ima povsem 
zanesljivo sredstvo za kontrolo, ali se je izplačilo 
pravilno odredilo po teh navodilih. 

Da so vsi pristojni organi opozorjeni na strogo 
vpeštevanje kronološkega reda ob likvidaciji obvez
nosti iz prejšnjih let, mora biti pritisnjena na vsak 
izvod razporeda kredita iz partije 65. pri generalni 
direkciji posebna štampiljka z besedilom: «Iz tega 
otvorjenega. kredita se smejo vršiti samo izplačila 
obveznosti, nastalih v dobi od dne 
do dne » (Iz ovog otvorenog kredita 
mogu se vršiti isplate samo obaveza stvorenih u pe
riodu od .• . . . . . d o ). Če izda 
nakazovalec navzlic temu izplačevalni blagajni na
log za izplačilo obveznosti, ki je nastala kesneje 
nego v oni proračunski dobi, za katero je bil kredit 
otvorjen, naj blagajna tak nalog takoj s pripomlx) 
vrne nakazovalcu, primer pa podrobno sporoči ge
neralni direkciji državnega računovodstva, ki mi ga 
mora takoj priobčiti s posebnim pismenim refera
tom, po katerem bom odredil zoper odgovorne osebe 
najstrožje ukrepe zaradi zlorabe v uradni dolžnosti. 

Kakor je bilo prej naglašeno, ne smejo zahtevati 
pristojni nakazovalci za obveznosti, ki presezajo 
vsoto Din 100.000'-^, otvoritve kredita po partiji 65.; 
ampak obenem, ko pošljejo zahtevo za otvoritev 
kredita za obveznosti, manjše od Din 100.000—, iz 
iste proračunske dobe, morajo poslati generalni di
rekciji državnega računovodstva (za bančni odsek) 
redno zahtevo za izdajo bona po členu 30. finanč
nega zakona za leto 1928./1929. z vsemi dotičnimi 
likvidnimi dokumenti vred. Ko se doseže sporazum 
z Državno hipotekarno banko, sme vsak lastnik ta
kega bona ta bon lombardirati pri tej banki. Gene
ralna direkcija pa mora voditi točno evidenco o iz-
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danih bonih ter skrbeti za to, da se zavaruje za njih 
definitivno izplačilo kredit ali z odobritvijo pro
računa za prihodnje proračunsko leto ali pa iz spe
cialnih sredstev, kolikor bi bila ta sredstva odo
brena. 

Naglasa se iznova, da se morajo ob likvidaciji 
obveznosti iz prejšnjih let vsi pristojni organi kar 
najstrože ravnati po določenih načelih in predpisa
nem postopanju. Samo ob skrajni, neodoljivi potrebi 
za izplačilo obveznosti! preko reda, t. j . proden pride 
za likvidacijo na vrsto proračunska doba, v kateri 
je dotična obveznost nastala. — to pa more biti 
samo, če gre za višjo državno korist ali če je narav
nost ogrožen državni kredit in ugled (n. pr. če se 
mora izvršiti izplačilo na podstavi izvršne sodne 
razsodbe, po kateri se utegne eksekutivno izterjati 
od države) — je dopustno odstopiti od postavljenega 
načela za izplačila v kronološkem redu, vendar pa 
tudi takrat samo po moji posebni, obrazloženi odo
britvi, dani na podstavi specialne in dokumentirane 
zahteve pristojnega nakazovalca. Take primere bom 
ocenjal vedno kar najrestriktivneje in o nobeni taki 
zahtevi se ne sme izdati rešitev, dokler mi ni pred
hodno referirano o njoj. Če izdam odobritev, se mora 
moja obrazložena rešitev v natančnem prepisu pri
občiti izplačevalni blagajni in pristojnemu nakazo-
valcu. 

d) V partiji 62. proračuna za leto 1928./1928. jo 
določen kredit Din 10,000.000-— za izplačilo razlike 
prejemkov državnim uslužbencem za čas od dne 
1. oktobra 1923. do dne 1. maja 1924. Kako naj so 
potroši ta kredit, o tem se izdado naknadno posebna 
obvestila vsem državnim napravam, ko odloči pred
hodno o tem ministrski svet. 

S 5. Krediti zä upokojitve in pokojnine. 
Krediti za upokojitve so določeni v vseh prora

čunskih oddelkih, in sicer ali v eni proračunski par
tiji za osebje vse stroke ali pa v več proračunskih 
partijah, v vsaki za osebje poedinih gran dotične 
stroke. V breme teh kreditov se izplačujejo pokoj
nine samo onim uslužbencem, ki se upokoje v tem 
proračunskem letu. 

V prilog upokojenim uradnikom in finančni ad
ministraciji se priporoča, vsem pristojnim nakazo-
valcem, naj vedno gledajo na to, da se izda najkes- ј ; е ш п 

jev 10,000.000'— iz drugega dela državnega zu
nanjega posojila v zlatu iz leta 1922., preneseni na 
to posojilo — veljajo vsi ti krediti tudi po preteku 
proračunskega, odnosno računskega Jeta 1927./1928. 
v tem zmislu, da se smejo otvarjati in da se sme v 
njih breme vršiti angažiranje izdatkov in plačevanje 
nezavisno od člena 13. finančnega zakona, ki velja 
samo za one proračunske kredite, za katerih britje 
se ukoriščajo redna proračunska sredstva. 

O vsotah, ki se potrošijo v breme teh kreditov, 
prenesenih na posojilo, se mora voditi posebna evi
denca povsem tako, kakor je predpisano z mojo 
omenjeno odločbo D. R. br. 74.700/27 in z razpisom 
pod isto številko z dne 30. junija 1927. 

§ 7. Specialna proračunska opravila. 
a) Virementi. — Načelo našega računovodstve

noga sistema je, da so virementi dopustni samo med 
pezicijami iste partije (člen 71. zakona o državnem 
računovodstvu, člen 4. finančnega zakona, člen 46. 
pravilnika o poslovanju računovodstvenih odsekov). 
V letošnjem finančnem zakonu (člen 4.) je to načelo 
toliko omejeno, da virementov ne.sme biti za zviše
vanje kreditov, določenih za štipendije, naklonitve, 
podpore in subvencije; prav tako pa ne sme biti vire
mentov iz kreditov, določenih za najemnine, v korist 
drugim pozicijam ali postavkam iste, partije. 

Vkljub omenjenemu načelu so dovoljeni s čle
nom 5. finančnega zakona virementi med vsemi kre
diti za osebne razhodke — prejemke, samo da morajo 
biti vsi ti krediti v istem proračunskem delu. Ker 
je obstajala ista odredba tudi v prejšnjih finančnih 
zakonih, ostane postopanje za njeno uporabljanje 
tudi v tem letu neizpremenjeno. 

Da se zavaruje kredit za izplačevanje prejemkov 
dnevničarjev, postavljenih po členu 348. finančnega 
zakona za leto 1928./1929., je treba postopati tako-le: 

Če obstoji v proračunu dotičnega resorta določen 
kredit za dnevničarje, se mora zvišati ta kredit z 
virementom iz partije — pozicije — plač (osnovne 
in položajne) in partije draginjekih doklad za toliko, 
za kolikor spada na prejemke dnevničarjev. Tako se 
izplačujejo v breme istega kredita prejemki vseh 
dnevničarjev, tako onih. ki so bili dnevničarji že 
pred dnem 1. aprila t. 1., kakor tudi novopostav-

neje v enem tednu, ko je bil podpisan ukaz ali odlok 
o upokojitvi tudi odlok, s katerim se določa koli
čina pokojnine, in da se pošlje ta odlok glavni kon
troli in prizadetemu poedincu. 

Prav to velja za določanje pokojnine rodbini 
umrlega uradnika aH uslužbenca. Vobče je treba iz
vrševati ves administrativni posel glede nakazovanja 
rednih pokojninskih prejemkov v vseh uradih kar 
najekspeditivneje. da se ne bi dogajalo, da čakajo 
poedioi upokojeni uradniki po mesece na nakazilo 
rednih prejemkov. V teh primerih se jim izplačujejo 
akontacije, ki večinoma ne zadoščajo za življenje 
upokojenega uradnika, za finančno administracijo pa 
pomenijo resne neprilike in nered. 

Ko postane odlok pristojnega ministra o ureditvi 
pokojnine izvršen in se izda pristojni blagajni nalog 
za redno izplačevanje pokojninskih prejemkov, ae 
obvesti o tem z odlokom tudi generalna direkcija 
državnega računovodstva (personalni odsek), da 
lahko vodi evidenco o izplačevanju pokojninskih 
prejemkov dotičnemu upokojencu od prihodnjega 
proračunskega leta v breme občega kredita, ki se 
določa v posebnem proračunskem oddelku «Pokoj
nine» (Penzije) in v čigar breme se izplačujejo po
kojnine samo upokojencem, upokojenim pred začet
kom proračunskega leta. 

Ta obči kredit je določen v sedanjem proračunu 
v partiji 47.; draginjske doklade vseh upokojencev 
in upokojenk pa so določene v partiji 55. Iz teh kre
ditov naj zahtevajo potrebne vsote za izplačevanje 
pokojninskih prejemkov vse naprave (personalni od
sek generalne direkcije državnega računovodstva, 
oblastna finančna direkcija v Novem Sadu, finančne 
delegacije, finančni direkciji v Dubrovniku in Splitu 
in davčni urad v Kotoru, Državna hipotekama 
banka) po postopanju, ki je veljalo doslej. 

Vse omenjene naprave morajo označevati v za
htevah za otvoritev kredita striktno potrebne, točno 
izračunjene vsote, nikakor pa ne svojievoljno preli-
minirane vsote. 

§ 6. Krediti, izločeni iz proračuna za leto 
102771028« in preneseni na dolarsko posolilo. 

Ker so bili namenjeni ti krediti za izredno in ve
činoma za investicijske državne potrebe — zaradi 
česar so bili z mojo odločbo D. R. br. 74.700 z dne 
7. junija 1927. o izvrševanju uredbe, s katero se po-
razdeljuje potrošek čistega donosa nominalnih dolar-

Če pa v proračunu ministrstva —,naprave — ni 
specialnega kredita, določenega za prejemke dnevni
čarjev, naj se zviša z virementom kredit za plače 
(osnovno in položajno) iz partije za draginjske do
klade v višini potrebno vsote; v breme tako zviša-
nega kredita pa naj se izplačujejo skupni prejemki 
dnevničarjev. 

V breme kredita za prejemke dnevničarjev se iz
plačujejo po členu 348. finančnega zakona tudi za
varovalni deleži, ki obremenjajo državo. 

b) Rezervni proračunski krediti (členi 27., 28. 
in 29. oakona o državnem računovodstvu, odnosno 
členi 14., 15. in 16. finančnega zakona za leto 1928./ 
/1929.), partije 1020., 1021. in 1022. — Za uporab
ljanje teh kreditov velja dosedanje postopanje, ki 
je urejeno z omenjenimi zakonskimi predpisi. Toda 
v zvezi z onim, kar je že naglašeno v predhodnih pri
pombah teh navodil, se iz teh kreditov absolutno ne 
smejo dovoljevati vsi zneski, ki bi se zahtevali- Zato 
se tudi na tem mestu opozarjajo vsi nakazovale!, 
naj stremijo z vsemi silami za tem, da zadoščajo po
trebam podrejenih resortov samo v znesku kreditov, 
odobrenih s proračunom. Rezervni proračunski kre
diti pa naj služijo za skrajni izhod, in sicer samo, 
če se da edino z odobritvijo vsot, zahtevanih iz teh 
kreditov, odvrniti očitna škoda za državne koristi. 
Zahteve za odobritev poedinih vsot iz teh kreditov 
je treba pošiljati v teh skrajno izjemnih primerih s 
popolnoma izčrpno obrazložitvijo in s podpisom re-
sortnega ministra. Nepopolne, nezadostno obrazlo
ženo zahteve se bodo vračale nakazovalcem, od ka
terih so izšle, z negativnim odlokom. 

D r u g i o d d e l e k . 

Odredbe o knjigovodstvenem postopanju. 

§ 1. Obče pripombe. 
Da bi se vknjiževali izvršeni razhodki in ostvar-

jeni dohodki tudi v tej proračunski periodi pravilno 
in po predpisih zakona o državnem računovodstvu 
in specialnih odredbah v finančnem zakonu za leto 
1928./1929., se predpisuje to-le navodilo: 

• Vse vknjižbe v proračunskem letu 1928./1929. 
se morajo vršiti samo po izplačanih dokumentih. Vsi 
odseki računskega oddelka generalne direkcije dr* 
žavnega računovodstva morajo imeti v evidenci do
kumente o odrejenih izplačilih, dokler ne dobe poro

čila (pisma ali priznanice) o izvršenem izplačilu. Ko 
ugotove pravilnost izplačanega dokumenta — pri
znanice, naj sestavijo postavko za vknjižbo, ki jo 
mora predhodno vidirati krajevna kontrola; potem 
pa naj jo pošljejo odseku glavnega knjigovodstva, 
da jo vknjiži. Samo glavna državna blagajna vknji-
žuje te izplačane dokumente pri sebi. 

Odsek glavnega knjigovodstva vknjižuje vse po
stavke — računske odnose — za leto 1928./1929. v 
posebno primanotno polo, iz katero se preknjižijo 
v knjige za leto 1928./1929. 

Število vknjižb za leto 1928/1929. ee začne s 
številko 1; postavke in izvršena izplačila za leto 
1928./1929. pa imajo žig: «1928./1929.». 

Razhodki in dohodki kakor tudi vsi računski 
odnosi med letom 1928./1929. in letom 1927./1928. 
se- vknjižujejo po prenosnem računu. 

Odsek glavne državne blagajne posluje od dne 
1. aprila 1.1. skladno z mojo odločbo D. R. br. 34.585 
z dne 16. marca 1928. po pravilniku za poslovanje 
okrožnih in sreskih finančnih uprav kot okrožna 
finančna uprava, se obračunava z odsekom glav
nega računovodstva s trimesečnimi obračuni ter je 
z njim v računskem razmerju po tekočem računu. 
Vendar pa ostanejo depozitne knjige še nadalje pri 
odseku glavnega knjigovodstva, ki naj vrši v njih 
potrebne vknjižbe do nadaljnje naredbe. 

Račun depozitov naj vodi odsek glavnega knjigo
vodstva še nadalje v vseh denarnih vrstah in pre
jemki in izdatki depozitov naj se vknjižujejo od dne 
1. aprila 1928. v novih partijalnikih; torej naj se 
vknjižujejo tudi vsa izplačila in vsi prejemki po 
računu depozitov v vseh denarnih vrstah v prima-
notnih razpredelnicah samo za leto 1928./1929. 

Ko sestavi odsek glavnega knjigovodstva celot
no stanje po glavni knjigi za leto 1927./1928. in ko 
pronose saldo iz lota 1926./1927., naj, zaključi v njej 
vse račune depozitov v vseh denarnih vrstah ter pre
nese saldo po računu izravnave v glavno knjigo za 
leto 1928./1929., ker se stanje depozitnega partijal-
nika v vseh denarnih vrstah ujema z glavno knjigo 
zä leto 1927./1928. 
*• Račun bank naj se vodi v glavni knjigi v vseh 

denarnih vrstah in računih, ki že obstoje ali ki se 
otvorijo po izkazani potrebi. 

, $ 2. Vknjlževanie po računskem delu 
proračuna. 

a) Razhodki po proračunu za leto 1928./1929. 
Razhodki po proračunu za leto 1928<./1929. so 

porazdeljeni nâ dve kategoriji: na obče državne raz
hodke in na razhodke državnih podjetij. 

Obči državni razhodki so porazdeljeni po razredih, 
poglavjih, partijah in pozicijah; zato se. vknjižujejo 
v glavni knjigi za leto 1928./1929. po oddelkih; na
zivi računov pa so ti-le: 

Račun razhodkqv vrhovne državne uprave. 
Račun razhodkov za pokojnine in invalidske pod

pore. 
Račun razhodkov za državne dolgove. 
Račun razhodkov ministrstva pravde. 
Račun itd. 
Vsi obči razhodki po proračunu za leto 1928./ 

/1929. naj se vknjižujejo v razhodniku samo v di
narjih, in sicor po partijah in pozicijah (člen 12. 
finančnega zakona za leto 1928./1929/). 

Evidenca o razhodkih državnih podjetij, kolikor 
niso prešli v občo razhodke, naj se ne vodi v knjigah 
generalne direkcijo državnega računovodstva — od
seka glavnega knjigovodstva •—, ker izvršujejo te 
naprave same svoj proračun ter pokrivajo svoje po
trebe iz svojih dohodkov in iz vsot, ki so določene 
v proračunu občih razhodkov za njih potrebe kot 
dotacije. Te naprave naj izročajo pristojnim blagaj
nam ali Narodni banki na račun ministrstva za fi
nance svoje presežke dohodkov, če jih imajo; ti pre
sežki pa naj se vknjižujejo na korist njih tekočega 
računa. Na koncu računskega leta naj se vknjiži v 
breme njih tekočega računa vsota čistega dohodka, 
iz njih zaključnih računov na korist dotične pro
računske partije dohodkov. 

Vsa ta državna gospodarska podjetja in vse te 
naprave poslujejo od dne 1. aprila 1928. kot spe
cialna računovodstva in specialne blagajne, in sicer 
po členih 21. in 22. zakona o ureditvi glavnega 
državnega računovodstva in ostalih finančnih uprav; 
pri terni naj se povsem ravnajo po predpisih za
kona o državnem računovodstvu, zakona o glavni 
kontroli in pravilnika o poslovanju računovodstve
nih odsekov pri ministrstvih in 'specialnih računo
vodstev in blagajn. Vodijo naj tudi potrebne knjige, 
kakor: dnevnik, dohodnik. razhodnik, konfcrolnik 
kreditov, inventar in knjigo potrošnega materiala. 
Ko trosijo kredite,' ki so jim odobreni s proračunom, 
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naj strogo gledajo na to, da ne prestopijo vsoto kre
ditov, odobrenih v poedinih partijah in pozicijah. 

0 vsotah, ki jih prejemajo od pristojnih finanč
nih naprav iz kreditov, njim otvorjenih po pro
računu občih irazhodkov, naj izdajajo redne prizna
nice; te služijo dotični finančni napravi, ki je iz
vršila izplačilo, za stalen dokument, in ta naprava 
izvrši po njem razknjižbo v breme dotične proračun
ske partije. 

Prejete vsote naj. vknjižujejo v svoj -dnevnik kot 
prejemke in naj jih trosijo po zakonskih predpisih. 

Na koncu računskega leta 1928./1920. marajo 
sestaviti ta podjetja in te naprave zaključni račun 
dohodkov in razhodkov, ki ga pošljejo generalni 
direkciji državnega računovodstva, da ga priloži dr
žavnemu zaključnemu računu. Prav tako morajo se
staviti tudi letni račun, ki ga pošljejo z vsemi doku
menti prejemkov in izdatkov in s knjigami glavni 
kontroli v pregled in razrešitev. 

b) Dohodki po proračunu za leto Ï928./1929. 
Dohodki po proračunu za leto 1928./1929. so po

razdeljeni po oddelkih, poglavjih, partijah in pozici
jah. V glavni knjigi za leto 1928./1929. naj se vknji
žujejo dohodki po poglavjih tia en rttCun dohodkov, 
v dohodniku pa po partijah in pozicijah. 

Podračun računu o dohodkih morajo biti partije 
in pozicije, kakor so določene s proračunom. 

§ 3. Vknjiževanje po f inančnem zakonu 
za leto 1928./1929. 

a) S členom 47. finančnega zakona za leto 1928./ 
/1929. se priznavajo za stalna vsa izplačila za pre
jemke državnih uradnikov in uslužbencev kakor tudi 
upokojencev, ki so bila izvršena po obveščevalni 
pisarni Srbskega Rdečega križa v Ženevi v času od 
leta 1916. do vštetega leta 1918., ki pa se vodijo kot 
začasna pri blagajni pisarne. 

Potemtakem naj sestavi obveščevalna pisarna 
seznamek teh priznanic, ki se vodijo pri. njej kot za
časni izdatki, ter naj ga pošlje s priznanicami vred 
generalni direkciji državnega računovodstva (za od
sek glavnega knjigovodstva); ta odsek na*j jih raz-
knjiži v breme računa razhodkov po finančnem za
konu — podračun: Čuten W. finančnega zakona za 
leto 1928./Ï929. — ter naj; jih odobri tekočemu ra
čunu obveščevalnega urada. 

b) S členom 48. finančnega zakona za leto 1928./ 
/1929. je minister za finance pooblaščen, da sme 
dovoliti razknjižbo vsot, za katere je oškodovana 
državna blagajna po vlomu, tatvini in Maji, Če se 
sodno ugotovi^ da jih je nemogoče izterjati od od
govornih storilcev; vendar pa se storilci nikakor ne 
razrešujejo obveznosti proti državi, če se pozneje 
ugotovi, da je te vsote mogoče.izterjati od njih. 

Te vsote se morajo razknjižiti tako, kakor je. to 
pojasnjeno in odrejeno v navodilu D. R. br. 54.300 
z dne 19. aprila 1927., drugem oddelku, § 3. pod d), 
v breme računa razhodkov po finančnem zakonu — 
podračun: člen 48. finančnega zakona za leto 1928./ 
/1929. 

,c) S členom 54. finančnega zakona za leto 1928./ 
/1929. jo minister za finance pooblaSčen, da sme 
izkazati vse vsote .bonov za 20%, pridržanih ob 
markiranju kron državnega denarja, ki se hrani v 
državnih blagajnah kot sestavni del gotovine, kot 
razknjižbo (odpis) po tem členu v breme obratne 
glavnice glavne državne blagajne. 

Ker se hranijo ti boni skoraj v vseh državnih 
blagajnah, bodi postopanje za njih razknjiževanje 
to-le: 

Odsek glavnega knjigovodstva izda tresoru 
glavne državne blagajne nalog, naj vzame vso te 
bone, ki se hranijo pri njej v tresoru, iz tresora ter 
jih kroči glavnemu knjigovodstvu, ki jih razknjiži 
v breme računa razhodkov po finančnem zakonu — 
podračun: Člen 54. finančnega zakona za leto 1928./ 
/1929., in sicer na korist računa vrednostnih papir
jev in dragocenosti. Vsi tako razknjiženi boni se mo
rajo, preden se položo v denarni arhiv, uničiti koini>-
sijski s prebijačem; komisijski zapisnik pa se mora 
priložiti postavki vknjižbe. 

Naprave, ki se obračunavajo z generalno direk
cijo državnega računovodstva z obračuni1 (okrožne 
finančne uprave, finančne delegacije, centralne ca
rinske blagajne in avtonomne naprave), naj izkažejo 
razknjižbo teh bonov za 20 %• v svojih obračunih za 
leto 1928./1929. v breme gorenjega člena finančnega 
zakona, razknjižene bone pa naj obdrže pri sebi, da 
jih združijo z ostalimi izplačanimi dokumenti k let
nemu računu za glavno kontrolo, ko jih vse pred
hodno uničijo čez besedilo s prebijačem: «Uničeno» 
(Poništeno). Te naprave so zlasti opozarjajo na to, 
da se smejo razknjižiti po tem členu finančnega za
kona samo boni za 20 '%. markiranega državnega de

narja. Potemtakem morajo ostati boni markiranega 
depozitnega denarja še nadalje v blagajnah kot 
sestavni' del depozitne gotovine ter se morajo ob 
končni odločitvi o dotičnem depozitu izročiti onemu, 
ki mu pripadajo. 

Vse vojaške naprave, ki imajo v svojih blagaj
nah te bone za 20 % markiranega državnega denar
ja, jih morajo poslati ministrstvu za vojsko in mor-
narnico v odplačilo dolga, ministrstvo pa jih izkaže 
v svojih obračunih za leto 19l28./1929. kot razhodek 
po tem členu finančnega zakona. 

č) S1 členom 57. finančnega zakona- za leto 1928./ 
/1929. je odobreno, da sprejemajo državne blagajne 
od dne 1. aprila 1928. za dolžni davek namesto goto
vine priznanice, ki so bilo izdane ta pridržanih 20 % 
kronskih bankovcev ob njih žigosanju in ki se glase 
na vsote, manjše od K 2Q00>^. 

Ker je bila dana ista pooblastitev tudi v členu 34. 
finančnega zakona za leto 1927./1928. samo za pri-

: znanice do K 1000-— in je bil način za uporabljanje 
tega člena predpisan v navodilu Đ. R. br. 54.300 t 
dne 19. aprila 1927., drugem oddelku, § 3. pod a) (na
tisnjene knjižice), naj se uporablja tudi sedaj isti na
čin tako za sprejemanje teh priznanic kakor tudi za, 
njih razknjiževanje v breme računa razhodkov po 
členu 57. finančnega zakona za leto Ï928./1929. 

d) S členom 62. finančnega zakona za leto 1928./ 
/1929. je minister za finance pooblaščen, da sme iz
datke za osebne in materialne potrebe za časi od 
dne 1. decembra 1918. do dne 31. marca 1926. —< za 
katere ni bilo svoje dni dovolj otvorjenega ali ni bilo 

i dovolj preliminiranega kredita ali je bil po členu 75. 
zakona o državnem računovodstvu kredit zatvorjen 
ali je bilo odrejeno izplačilo po členu 131. zakona o 
državnem računovodstvu s pridržkom, da se otvori 
kredit pozneje, in ki se vodijo še sedaj pri' državnih 
blagajnah kot začasni izdatki — priznati za stalne 
izdatke, jih razknjižiti ter jih izkazati posebe v za
ključnem računu za leto 1928./192Ö., če ugotove 
njih pravilnost organi glavne kontrole. 

Ker je obstajala ta pooblastitev tudi v finanč
nem zakonu za leto 19Ž7./1928. v členu 54. in se je 
predpisalo za njeno izvršitev postopanje v navodilu 
za izvrševanje proračuna D. R. br. 54.800 z dne 
19. aprila 1927., drugem oddelku, § 8. pod c), velja 
to postopanje tudi za uporabljanje tega člena finanč
nega zakona za leto 1928./1929. s pridržkom, da se 
morajo razknjižiti ti izdatki v breme računa razhod
kov po finančnem zakonu — podnačiim: člen 62. fi
nančnega zakona za leto 1928./1929. 

Naprave, ki se obračunavajo z generalno direk
cijo državnega računovodstva z obračuni, naj iz
kažejo te izdatke po obračunih v bTenie gorenjega' 
člena finančnega zakona ter naj prilože obračunu 
tudi seznamek teh izdatkov, Id ga je vidirala kra
jevna kontrola, da ee morejo podrobno izkazati v 
zaključnem računu. 

Ministrstvo za vojsko in mornarnico sme prav 
tako izkazati te izdatke, izvršene v letu 1924./1925., 
za katero se je izvršil obračun z ministrstvom za 
finance po tekočem računu, kakor za druga leta, za 
katera izvrši v letu 1928./1929. obračun vseh vsot 
po tekočem računu z ministrstvom za finance, za 
dotično leto. 

e) S členom 181. finančnega zakona za leto 1928./ 
/1929. je odobreno, da se ustanovi pri komandi celo
kupnega orožništva v Beogradu po členu 20. zakona 
o ureditvi glavnega državnega računovodstva in 
ostalih finančnih uprav z dne 5. maja 1911. specialna 
blagajna, ki naj posluje po predpisih členov 21. 
in 22. istega zakona. 

Potemtakem naj se vrše od dne 1* aprila 1928. iz 
otvorjenih kreditov izplačila komandi celokupnega 
orožništva v Beogradu in njenim podrejenim napra
vam po Narodni banki; vsa izplačila pa najj se po
stavljajo v breme tekočega računa komande celo
kupnega orožništva v Beogradu. Komanda celokup
nega orožništva mora izpričevati potrošek teh vsot 
s trimesečnimi obračuni, ki morajo izkazati vse 
vsote, prejete v toh treh mesecih za stroške, in vse 
vsote, izplačane po partijah in pozicijah, s saldom 
za prenos v prihodnje trimesečje, prav tako, kakor 
ravna v tem pogledu ministrstvo za vojsko in mor
narnico. Obračuni morajo biti vidirani po krajevni 
kontroli. Izplačane dokumente naj obdrži komanda 
pri sebi, da jih priloži letnemu računu za glavno 
kontrolo. Vse dohodke, ki bi jih ostvarila komanda 
v letu 1928./1929., naj izroči takoj po prejemu glav
ni državni kontroli. 

Za proračunsko leto 1927./1928. naj se obračuni 
komanda celokupnega orožništva za vse prejete 
vsote z glavno državno blagajno na dosedanji način 
ter naj ji izroči pravilne izpričujoče dokumente, da 
izpriča začasne priznanice. 

f) S členom 385. finančnega zakona za leto 1028./ 
/1929. so sprejete na znanje in odobrene odločbe 
ministrskega sveta, s katerimi ee odobruje izvrše
vanje razhodkov za potrebe, za katere v proračunu 
za leto 1927./1928. sploh ni bilo ali ni bilo dovolj 
preliininiranega kredita» 

Ker so se vršila vsa ta izplačila, po navodilu 
D. R. br. lOO.-OOO z dne 25. julija 1927. začasno, po 
členu 131. zakona o državnem računovodstvu, ee 
morajo sedaj definitivno ra&knjižki. 

Vsa ona izplačila, Id ao bila izvršena pri kasi 
glavne državne blagajne ali so bila izvršena po 
Narodni banki in vknjižena po gorenjem navodite v 
ibreme računa začasnih izplačil po členu 131. zakona 
o državnem računovodstvu za leto 1927./1928., naj 
izločita odsek glavnega knjigovodstva in bančni od
sek и tega računa ter jih razknjffita za leto 1987./ 
1628., in sicer: Če se je izvršilo izplačilo po odločbi, 
s katero se je zvišal kredit v proračunski partiji 
(naknadni kredi/t), v breme dotične proračunske par
tije in pozicije, Če pa se je izvršilo izplačilo po od
ločbi, s katero je bil odobren kredit, ki ga v pro
računu «a leto 1927.Д928. sploh ni Mo, v bneme 
računa razhodkov po finančnem zakonu — pod
račun: člen 38$., točka (katera pač Je) finančnega 
zakona za leto 1928./1929. 

Izredni krediti so odobreni z odločbami ministr
skega, sveta, označenimi v člena 585. finančnega, za
kona za teto 1988./1929., točke: 3.) (ministrstvo za 
notranje posle); 15.) (mrniatretvo za notranjo poete); 
24.) (ministrstvo pravdo); 25.) (miaistretv© m no
tranje posle); 384 («ainistretv© za poljedelstvo in 
vode); S?-) (minietretvo za notranje poste); 7é») (mi
nistrstvo za, finance); 79.) (ministrstvo za vero) in 
91.) (ministrstvo ш agrano reformo). 

Finančne delegacije, oblastna, finančna direkcija 
v Novem -Sadu, finančne uprave in Avtonomne na
prave so morate hraniti po navodilu D. R. br. 1O0.000 
z dne 25. julija 1927. vse izplačane dokumente iz 
njim otvorjenih kreditov po odločbah ministrskega 
sveta na podstavi člena 131. zakona o državnem 
računovodstvu kot začasne izdatke. 

Ker so vse te odločbe z gorenjim členom finanč
nega «akona odobrene, naj razknjižijo dotične na
prave zneske vseh dokumentov, izplačanih v mejah 
njim otvorjenih kreditov, v brenne dotičnih proračun
skih partij in pozicij, po katerih so Mfi kot nak
nadni krediti odobreni; zneske teh dokumentov, !*-
plačanih po kïodMSh, kl so jim bui otvorjeni iz veot, 
odobrenih z odločbami ministrskega, *veta kotlztedni 
kredit, pa naj razknjižijo v breme računa razhod
kov po finančnem zakonu — podračun: člen 385., 
točka (katera pač je) finančnega zakona za leto 
1928./1929. 

§ 4. Vknjiževanje po tekočih r a č u n i h . 
a) Vknjižbe po tekočih računih za leto 1928./ 

/1929. je treba vršiti v vseh denarnih vrstah tako, 
kakor se pojavljajo, ter označevati v besedilu po
stavke tudi ustrezno vrednost v dinarjih po obfiaČu-
njevalnem uradnem tečaju za denarno1 vrste v zlatu 
ali v tujih valutah, zaradi -vknjiževanja v glavni in 
skontrovni knjigi. 

Tekoči račun finančnih delegacij naj se vodi za 
vsako delegacijo v posebnih knjigah. 

Tekoči račun oblastne finančne direkcije v No
vem Sadu naj se Vodi v glavni knjigi na računu 
tekočih računov; odsek finančnih uprav pa naj vodi 
v skontrovni knjigi tekoči račun oblastne finančne 
direkcije v Novem Sadu, ker en likvidira njene ob
račune. 

V glavni knjigi za leto 192B./1929. naj vodi od
sek glavnega knjigovodstva račun okrožnih finanč
nih uprav in račun centralnih carinskih blagajn; 
odsek finančnih uprav pa naj vodi tekoče račune 
okrožnih finančnih uprav in centralnih carinskih 
blagajn kakor doslej. 

Bančni odsek naj vknjižuje vse vsote, ki jih iz
ročajo centralne carinske blagajne Narodni banki v 
kovanem zlato, na korist tekočega računa dotične 
centralne carinske blagajne v kovanem zlatu, ker . 
tudi te izkazujejo te vsote v svojih obračunih v 
kovanem zlatu. 

b) Tekoči račun generalne direkcije državnih 
dolgov naj se vodi v letu 1928./1929. prav tako, ka
kor se jé vodil zâ leto 1927../1928.; tudi je postopanje 
ob obračunavanju izplačila kuponov in obveznic 
pri blagajnah finančnih naprav isto, kakor je bilo 
odrejeno v navodilu D. R. br. 54.300 z dne, 19. aprila 
1927., drugem oddelku, § 4. pod b). 

c) Tekoči računi Državne hipotekarne banke, 
uprave za zaščito industrijske svojine, obveščevalne 
pisarne Srbskega Rdečega '* križa, ministrstva za 
šume in rudnike, generalne direkcije državnih želez-
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nie naj se otvorijo v letu 1928./1929. in po njih naj 
se vrši vknjiževanje kakor doslej. 

Tekoči računi uprave državnih monopolov, dr
žavne tiskarne in ministrstva za pošto in telegraf 
naj se vodijo v letu 1928./1929., kolikor se pojavijo 
računski odnosi s temi napravami. 

Tekoči račun ministrstva za vojsko in mornarnico 
naj se vedi tudi v letu 1928./1929., vknjiževanje in 
obračunavanje ministrstva z generalno direkcijo 
državnega računovodstva pa naj se vrši kakor doslej 
po navodilu D. R. br. 75.703 z dne 24. junija 1936. 

§ 5. Obračuni z g e n e r a l n e direkcijo držav
n e g a računovodstva in osta lo . '' 

Vse naprave, ki se obračunavajo za vse izvršene 
razhodke in ostvarjene dohodke z generalno direk
cijo državnega računovodstva z obračuni, morajo 
pošiljati te obračune direkciji trimesečno, in sicer 
najkesneje do konca prvega prihodnjega meseca po 
preteku trimesečja, za katero se pošilja obračun, da 
se pregledajo in vknjižijo. 

Za računsko leto 1927./1928., in sicer za čas od 
dne 1. aprila 1928. do dne 31. avgusta istega leta, 
naj pošljejo vse naprave samo en obračun (za vseh 
pet mesecev). 

Vse finančne delegacije, okrožne finančne uprave 
in oblastna finančna direkcija v Novem Sadu se 
opozarjajo, naj vrše izplačila po specialnih nalogih 
generalne direkcije državnega računovodstva v naj
krajšem roku in naj pošljejo takoj po izvršenem iz
plačilu direkciji v breme tekočega računa ministr
stva za finance izplačano priznanico s poročilom o 
izvršenem izplačilu, da se soglasno vknjižL 

Izplačane priznanice se ne smejo preluknjavati, 
kakor se je to prej prakticiralo pri nekaterih na
pravah, ampak se morajo pošiljati direkciji cele; 
drugače se vrnejo kot neveljaven dokument. 

Če se po nalogu izplačilo iz kakršnihkoli raz
logov ne more izvršiti, je treba nalog vrniti 'direkciji 
z označbo, zakaj se ni moglo izvršiti. 

* * * 

Vsi nakazovalci in računodajniki se morajo po
vsem ravnati po teh navodilih. Za vsa pojasnila, ki 
bi bila v zvezi s temi navodili, se je treba obračati 
na generalno direkcijo državnega računovodstva, in 
sicer glede vsega, kar je rečeno v prvem oddelku, 
na odsek za izvrševanje proračuna, glede vsega, kar 
je rečeno v drugem oddelku, pa na odsek glavnega 
knjigovodstva. 

V B e o g r a d u , dne 18. aprila 1928.; 
D. R. br. 52.000. 

Minister za finance: 
dr. Bogdan Marković s. r. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kastav: Kastav (Spinčiči 1 dvorec). Litija: Ar-

žiše (Semnik 1 dvorec). Ljubljana, okolica: Grosuplje 
(Grosuplje 2 dvorca), Vrhnika (Drenov grič 1 dvo
rec). 

Č e b e l n a g n i l o b a . 

Kastav: Kastav (Bxnasi v 1 dvorcu). 

V L j u b l j a n i , dne 9. maja 1928. 
Za velikega župana ljubljanske oblasti: 

vet. Zaje s. r. 

taglasi vtfksga župana naribtrske 
stilisti. 

L. br. 2/28. 

Desetdnevno poročilo o stanju bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlju mariborske oblasti 

od dne 1 1 . do dne 20. aprila 1928. 

Bolnica 
aH 

hiralnica 
•* E 

Splošna javna bolnica 
v Celju 

Splošna javna bolnica 
v Čakovcu . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Mariboru . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Murski Soboti . 

Splošna javna bolnica 
v Ptuju 

Splošna javna bolnica 
v Slovenjgradcu . 

Bolnica Rdečega križa 
v Konjicah . . . . 

Bolnica Križevniškega 
reda v Ormožu . . 

Bratovska skladnica 
v Velenju . . . . 

Bratovska skladnica 
v Črni 

Sanatorij v Vurbergu . 
Hiralnica v Vojniku . 
Hiralnica v Ptuju . . 
Hiralnica vMuretincih 

194 

68 

348 

127 

48 

94 

9 

29 

17 
61 

197 
145 

15 

109 

77 

185 

31 

26 

61 

13 

40 

3 

7 
3 
1 
1 

Tekoči mesec 

a a. 
•o o 

303 

145 

533 

158 

74 

155 

22 

69 

3 

24 
64 

198 
146 

15 

83 

49 

137 

21 

15 

40 

8 

26 

1 

6 
8 
1 
2 

89 

51 

145 

25 

16 

42 

8 

26 

1 

7 
9 
3 
4 

" ] 

214J 

94 

388 

133 

58 

113 

14 

43 

2 

17 
55' 

195 
142; 

15 

Bazglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

Vet. br. 389. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

od dne 30. aprila do dne 6 maja 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev sreekih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j k o n j . 

Brežice: Zakot (Brezina 1 dvorec). 

G a r j e . 

Litija: št. Lambert (Cvetež 1 dvorec). Novo 
mesto: Trebnje (Gornje Medvedje selo 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice; Videm (Pesje 1 dvorec). Črnomelj: Vi
nica (Zilje 2 dvorca), Loka (Kočevje 1 dvorec), Čeplje 
(Kralje 2 dvorca), Stari trg (Deskova vas 2 dvorca), 
Semič (Semič in Osojnik po 1 dvorec). Litija: Dob 
(Sad 1 dvorec), Krka (Trebna gorica 1 dvorec), Male 
Lese in Potok po 2 dvorca), Zagorica (Zagorica 
1 dvorec). Novo mesto: Gorenje polje (Gorenje polje 
1 dvorec), Prečna (Dolenja Straža 1 dvorec), Mirna 
peč (Hrastje 1 dvorec), Smihel-Stopiče (Jurka vas 
1 dvorec), Št, Peter (Trška gora 1 dvorec), Trebnje 
(Gornje Ponikve 1 dvorec), Žužemberk (Klečet 
4 dvorci, Prapreče 1 dvorec in Šmihel 2 dvorca). 

• Skupaj . |1352 554|1906|397| 29 42611480 

V M a r i b o r u , dne 30. aprila 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti 

oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

L. št. 17/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 2 2 . do dne 30. aprila 1928. 

S r e z 
O r 
S» 

o> B 
3 6 ° 

Skupina tifami* bolezni. 
Celje 
Celje, mesto . . , 
Dolnja Lendava. , 
Gornji grad . . 
Ljutomer 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto . 
Prelog 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 

4 
1 

2 
2 
2 
1 

1 
2 

15 

. 
• 
' 

2 

1 
. 

3 | 3 1 

Ošpice. — Morbilli. 
Celje 
Dolnja Lendava. 
Konjice . . . . 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto . 
Ptuj 
Ptuj, mesto . . 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 

28 
20 

1 

54 

1 

i 
2 
2 

24 
6 

36 

22 
14 

41 

14 

1 
2 
2 

30 
12 

1 

Davie«. — Diphtérie et Croup. 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni breg 
Prevalje 

Skupaj 

49 

S r e z 
та Л 
Z o 

"S 
•a ~ B (Л o 

Skrlatinka. — Scarlatina, 

Čakovec 
Dolnja Lendava. . 
Gornji grad . . . 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Prevalje 
Ptuj 
Slovenjgradec . . 

Skupaj . 

, 
18 

1 
2 

10 
6 
4 
1 
5 
1 
2 
1 

51 

3 

. 
t 1 

3 

ii 
. 
. 

18 

, 
6 
1 

1 
t 

ш 

t 
3 
1 
, 
. 

12 

2 

2 

3 
12 

2 
10 
6 
7 
1 

11 

2 
1 

55 

Nalezljivo vnetje možganov. — Meningitis cerebro
spinalis epidemica. 

Maribor, levi breg . I . j L . 1 
Šmarje pri Jelšah • | . ] 2 . . j 2 

Skupaj 

Duiljivl kašelj. — Pertussis. 
Ljutomer. 
Prevalje . 

Skupaj 12 8 

Sen. — Erysipelas. 

1 

1 
1 
2 
1 

5 

1 

, 

1 

15 

Celje, mesto . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 

Skupaj . 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 
Čakovec . . . . ; | 1 | . . | 1 | . | . 

V M a r i b o r u , dne 5. maja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r 

Vet. br. 51/20. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 7. maja 1928. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Čakovec: Čakovec, okolica (Ivanovec 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Čakovec: Čakovec, okolica (Gorenji Pustakovec 
6 dvoercev, Sv. Jelena 2 dvorca, Mačkovec 1 dvo
rec, Strahoninec 1 dvorec). Ptuj : Pušenci (Pušenci 
1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Ptuj : Šardinje (Ključarovci 1 dvorec). 

V M a T i b o r u, dne 7. maja 1927. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

kzilasi sodišč in sadnih oblastev. 
Precis. 191/4/28—1. 3—3 

Razpis. 
Pri okrajnem sodišču v K a m n i k u se odda 

r r f e s t o s o d n e g a s l u g e ; prav tako se oddado 
tudi vsa druga mesta sodnih slug, ki se izpraznijo 
tekom razpisa ali zaradi njega, toda le po premestit
vah in osebam, ki imajo že položaj pragmatično na
meščenega soclnega sluge (člen 348. finančnega za
kona za leto 1928./1929.). 

Prosilci naj vlože evojeročno spisane, pravilno 
kolkovane in opremljene prošnje po službeni poti 
najkesneje do dne 

1 0 . j u n i j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Ker se oddado tudi mesta, кд se izpraznijo tekom 
razpisa ali po premestitvi, naj navedejo prosilci izrec
no vsa mesta, za katera prosijo, ako bi se izpraznila. 

Predeednlštvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 4. maja 1928. 
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E 1123/27—14. 

Dražbeni oklic. 
noi 

Dne ó. j u n i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo na licu 
mesto v Vučji gomili dražba nepremičnin; zemljiška 
knjiga Vučja gomila, dveh tretjink vi. št. 460,37,41.7, 
418, 519 in 509; '/«ink v j . gt. 8 3 , 674, 658, 692 in 
286; 42/50«ink vi. š t 317, 152 in 314; »/„ink v. št. 303 
in 596; r'2/45oink vi. št. 408; 5%04ink v. št. 319 in 322 
(hiša, gospodarsko poslopje, svinjaki in klavnica). 

Cenilna vrednost: 74.641 Din 50 p; vrednost pri-
teklin: 6750 Din (najmanjši ponudek zanjo 2270 Din) 
najmanjši ponudek: 49.748 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 30. aprila 1928. 

E 45/28—11 in E 50/28—6. 1110 

Dražbeni oidio. 
1.) Dne 2 6. m a j a 1 9 2 8. ob desetih bo na licu 

mesta v Velikih Lesah št. 5, odnosno v posameznih 
skupinah zemljišč dražba nepremičnin: vi. št. 86, 
115 in 307, katàstralna občina Podbukovje (hiša v 
Velikih Lesah št. 3 z gospodarskim poslopjem, 7 njiv
skimi, 4 travniškimi in 6 gozdnimi parcelami); skup
na cenilna vrednost 55.589 Din, najmanjši ponudek 
37.058 Din. Prodajalo se bo najprej v skupinah, po
tem- pa skupno. 

2.) Dne 3 1 . m a j a l 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: vi. 
št. 26, katastralna občina Dob (hiša št. 24 v Dobu z 
gospodarskim poslopjem, 10 zemljiškimi parcelami 
in priteklinami); skupna cenilna vrednost 35.450 Din, 
najmanjši ponudek 23.627 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi sé ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče V Višnji gori, oddelek IL, 
dne 24. aprila 1928. 

P 103/23—24. 
Sklep. 

1065 

Tukajšnji sklep z dne 19. septembra 1923., opr. 
št. L 9/23—3, s katerim je bil Jože L o r e n č a k, 
posestnik v Pijovcih št. 12, zaradi zapravljivosLi 
omejeno preklican, je razveljavljen. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek I., 
dne 25. aprila 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 

151. 
Tarifna obvestila."1 

Imenik železniških postaj z dne 1. avgusta 1927. 
Z veljavnostjo od dne'15. maja 1928. naj se pre

črta na 150./151. strani z vsemi podatki" postaja z 
nazivom: Savski Brestovec, na 142./143. strani pa 
naj se vpiše tik za postajo z nazivom: Rajac postaja 
z n.lzivom: Rajhenburg z vsemi podatki prečrtane 
postaje z nazivom: Savski Brestovec. 

Ta jzprem-emba naziva naj se izvrši tudi v dalji-
narjn, lokalni in luški tarifi. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 22. februarja 1928.; G. D. br. 11.237/28. 
* 

Dopolnitev lokalne tarife z dne 1. oktobra 1926. 
Z veljavnostjo od dne 1. maja 1928. naj se vpi

šeta v tej tarifi na 60. strani v izvozno tarifo br. 31. 
po abecednem redu v se^namek postaj, od katerih 
velja izvozna tarifa, tudi postaji z nazivoma: Subo-
tica in: Subotica Bolnica, 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 2. aprila 1928.; G. D. br. 22.713/28. 

* «Službene Novine kraJjevine Srba,' Hrvata i 
Slovenaca» z dne 21. aprila 1928., št. 89/XXTX. 

Imenik železniških postaj kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 1. avgusta 1927. 

Dopolnitve in izpremembe. 
V tem imeniku naj se izvrše naslednje izpre

membe: 
Postaja z nazivom: Berkovina naj se prečrta z 

vsemi podatki vred. Na 26./2T. strani naj se vpiše 
za postajališčem z nazivom: Brizgač postaja z nazi
vom: Brkovina z vsemi podatki prejšnje postaje z 
nazivom: Berkovina. 

. Pri postaji z nazivom: Bled Jezero naj se vpiše 
30 v 16. razpredelek: «—». 

Pri postaji z nazivom: Gornji Dolič naj se vpiše 

v 16. razpredelek: «—». 
5 

Pri postaji z nazivom: Omarska naj se prečrta v 
20 16. razpredclku: 

4-5 
Naziv: Plase-Crkvenica naj se popravi v naziv: 

Plase-Crikvemica. 
Pri postaji z nazivom: Prevalje naj se prečrta v 

-,* , „ 18' . . .. 30 
16. razpredelku: «—» m naj se vpise: «—». 

5 8 
V železniški karti k imeniku postaj naj se po-

pravj v kvadratu'L 9 naziv: Berkovina: v naziv: Br
kovina. V istem kvadratu naj se prečrta nakladaližče 
z nazivom: Kusače in naj se vpiše za postajo: Han 
Pješak. 

V kvadratu C 6 naj se popravi naziv: Plase-
Crkvenica v naziv: Plase-Crikvenica. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 4, aprila 1928.; G. D. br. 20.190/28. 

* 
Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko Češkoslovaško (21). 
Železniška tarifa, Id velja od dne 1. septembra 1927. 

Uvedba direktnih vozriinskih stavkov za sirovo 
maslo. 

Od Do 
Trsta (Trieste) Reke (Fiume) 

Vozninski stavki, ki jih je treba uporabljati, 
v češkoslovaških vinarjih 

postaje a) b) a) b) 
z nazivom za pošiljko za 100 kg za pošiljko za 100 kg 

Česk? Tešin . . 9821 22.415 982Ì 22.201 
Pogoji za uporabljanje direktnih vozninskih stav

kov: 
Pošiljke se morajo predajati v prevoz kot brzo-

vozno blago za prevoz z brzimi vlaki. Za te pošiljke 
veljajo predpisi pozicije 1 dodatka (344. in 345. 
stran) kakor tudi obče tarifne odredbe. 

Pogoji za plačevanje voznine: 
K a): Voznina se plača za p o š i l j k o, ki sestoji 

samo iz e n o g a kosa in katere teža znaša največ 
40 kg. 

K b): Voznina se plača za dejansko težo, toda 
najmanj za 50 kg. 

Za pošiljke služi proga: Bohumin-Bfeclav-Bern-
hardsthal-Spielfeld-Straß-Rakek-Postumia^ 

Direktni vozninski stavki se uporabljajo s karti-
ranjem. 

To velja od dne 10. aprila 1928. do preklica, naj
dlje pa do dne 31. decembra 1928. 

Iz generalne direkcije državnih železnic y Beogradu, 
dne 10. aprila 1928.; G. D. br. 24.257/28. 

Št. 15.651/1928. 981 3—3 

Razglas o licitaciji. 
Po odredbah členov 86. do 98. zakona o držav : 

nem računovodstvu in na podstavi odobritve gene
ralne direkcije državnih železnic G. D. br. 18.106 z 
dne 19. marca 1928. se bo. vršila v soboto dne 
3 1 . m a j a 1 9 2 8. ob enajstih pri podpisani direkciji 
javna pismena ofertna licitacija za dobavo vozovne 
tehtnice za normalni tir na postaji Podravski Sla
tini. Proračunska vsota znaša 90.000 Din. 

Rok za dobavo je do dne 31. julija 1928. Mon
tirati in popleskati bo dala tehtnico podpisana direk
cija v svojem področju. 

Ponudbe se morajo napisati na obrazcih, ki jih 
je direkcija državnih železnic nalašč izdelala za to. 

Obči in posebni pogoji za izvršitev teh del so 
interesentom na vpogled vsak delavnik med urad
nimi urami pri gradbenem oddelku v II. nadstropju 
v sobi št. 69; dobivajo pa se tudi za 80 Din. 

Ponudba, opremljena s 'kolkom za 100 Din, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna

ko na zavitku: cPonudba za dobavo vozovne tehtnice 
na postaji Podravski Slatini na dan 31. maja 1928. 
ponudnika N. N. (ime in priimek)». 

Ponudbe, ki jih podado neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci, se morajo vročiti na dan licita
cije med 10. in 11. uro predsedniku komisije. Ce se 
pošlje ponudba po pošti, mora biti odpremljena tako, 
da prispe k licitacijski komisiji najkesneje v zgoraj 
določenem času. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po izvršeni licitaciji. 

Licitacija se bo vršila ob 11. uri v sobi št. 69; 
vsak ponudnik mora položiti najkesneje do 10. ure 
na dan licitacije pri blagajni podpisane direkcije 
kavcijo, ki znaša za naše državljane 5 %,• za tuje 
državljane pa 10 % ponujene vsote, in sicer po od
redbah člena 88. zakona o državnem načunovodstvu. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku komisije za licitacijo. 

Licitanti se opozarjajo, da гдотајо podpisati iz
javo, da poznajo pogoje, po katerih naj se; izvrše 
predmetna dela, in da pristajajo, dražiti po njih. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 
dne 19. aprila 1928. 

Št. 3295. 1020 3—3 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre
vzem zgradbe železnobetonskega mostu čez Gliaščico 
v km 2-4 Tržaške državne ceste d r u g o j a v n o 
p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 25. m a j a 1 9 2 8. 
ob 11. uri v sobi št. 17 gradbene direkcije v Ljub
ljani. 

Istotam se dobivajo med uradnimi urami potrebni 
podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti pla
čilu napravnih stroškov. 

Ponudbe naj se glase v obliki popusta v odstot
kih (tudi z besedami) na vsote odobrenega proraču
na, ki znaša 240.857 Din 40 p. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o lici
taciji v «Službenih Novinah» in na razglasni deski 
gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 5. maja 1928. 

Št. 425/prez/28. 
Razpis. 

Rektorat univerze kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev v Ljubljani razpisuje m e s t o i n š p e k 
t o r j a k e m i j s k e g a i n s t i t u t a s pravicami 
uradnika П. kategorije. 

Poleg pogojev, ki jih našteva uradniški zakon, 
mora izpolnjevati prosilec te-le pogoje: 

Imeti'mora srednješolsko maturo. 
Prednost imajo kandidati z znanjem tujih je

zikov. 
Sposoben mora biti za vse pisarniška in računska 

dela, ki se opravljajo na tem institutu. 
Poznati mora podrobno inventarske predmete in 

aparaturo kemijskih laboratorijev kakor tudi metode 
za negovanje teh predmetov. 

Vešč mora biti vsem elementarnim kemijskim 
operacijam in mora poznati glavne lastnosti. na
vadno rabljenih kemikalij, zlasti njih strupenost in 
njih čuvanje. 

Vešč mora biti fotografiranju, posebno glede na 
izdelovanje reprodukcij in diapozitivov kakor tudi 
mikrofotogramov. 

Ob enakih pogojih imajo prednost kandidati, ki 
so že službovali na kakšnem kemijskem laboratoriju 
v sličnem položaju. 

Osnovni pogoj je absolutna zanesljivost in vest
nost. 

Kompetenti naj pošljejo prijave rektoratu uni
verze v Ljubljani do dne 2 6. m a j a l 9 2 8. 

Prošnje je treba opremiti s prilogami, ki jih za
hteva, člen 12. zakona o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih. 

Rektorat univerze 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljana 

dne 7. maja 1928. 
/ Rektor: Nahtigal s. r. 

Opr. št. 2263/28. ' . 
Razpis. 

Predstojništvo higienskega zavoda kraljevine 
STbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani razpisuje 
m e s t o r a č u n o v o d j e — vršilca dolžnosti eko
noma v П. kategoriji. 
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Prošnje naj se pošljejo do dne 
2 5. m a j a 192 8. 

predstojništvu zavoda. 
Vpoštevajo se samo prosilci, ki imajo strokovni 

izpit iz državnega računovodstva ter že dlje časa 
opravljajo državno računovodstveno službo. 

Prošnje je treba opremiti z listinami, ki jih za
hteva člen 12. zakona o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih. 

V L j u b l j a n i , dne 9. maja 1928. 
Predstojnik zavoda: dr. Ivo Pire s. r. 

št. 6096. 990 3—3 

Razglas. 
Leta 1926. in 1927. je razdrla povodenj na več 

krajih bregove Kamniške Bistrice na desni in levi 
strani od Kamnika do Stranj ter uničila ali vsaj 
âdatno poškodovala varstvene jezove kamniške 
smodniščnice v vodi tako, da je bil ali da je še 
ogrožen promet na deželni cesti od Kamnika do 
Stranj, odnosno zasebna lastnina. 

Zaradi tega je izdelal državni hidrotehnični od
delek načrte o zagradbi (uravnavi) Kamniške Bi
strice v tem delu, ki mi jih je poslal veliki župan 
ljubljanske oblasti z odlokom z dne 22. marca 1928., 
H. br. 88/1, da izvedem vodopravno obravnavo. 

S tem razpisujem ogled naprave na licu mesta 
po § 9. stavbnega reda za bivšo deželo Kranjsko in 
po §§ 24. in 60. vodopravnega zakona za bivšo 
Kranjsko z dne 15. maja 1872., dež. zak. št. 16, na 
dan 2 4. m a j a 1 9 2 8. s s e s t a n k o m p r e d 
s r e s k i m p o g l a v a r s t v o m p o d o h o d u 
d o p o l d a n s k e g a v l a k a . Nato se prične takoj 
obhod na desnem bregu in se konča na levem 
bregu. Eventualno se bo nadaljevala obravnava še 
drugi dan. 

Na to obravnavo se vabijo vsi interesenti s pri-
stavkom, da morejo podati morebitne ugovore naj-
kesneje na dan obravnave na Ucu mesta; sicer bi se 
poznejši ugovori ne mogli vpoštevati in bi se sma
tralo, da dotični interesenti pritrjujejo napravi, od
nosno potrebni odstopitvi ali obremenitvi svojega 
sveta in razdelitvi stroškov, ki so proračunjeni brez 
poprave smodniščničnih pragov na najmanj 180.000 
Din. 

Načrti namerjane naprave so med uradiiimi ura
mi pri sreskem poglavarju v Kamniku (soba št. 1) 
vsakomur na vpogled. V glavnem so projektirane 
potrebne obrambne jezbice in po ena vodilna zavaro
valna zgTadba na desnem in leveni bregu; nadalj • se 
bo obravnavalo o eventualnem zavarovanju Bistrice 
od Kamnika (Mekinjska brv) do smodniščničnih je
zov, naposled o eventualnem prispevanju zasebni
kov k izvršenemu zavarovanju pri stranjekem 
mostu. 

V K a m n i k u , dne 23. aprila 1928. 
Sreski poglavar: dr. Ogtin s. r. 

Razne objave. 
Stanje Narodne banke 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
dne 8. maja 1928. 

Aktiva. Dinarjev 
Metalna podloga 382,023.237-98 
Posojila 1.526,771.042-09 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.072,664.873-70 
Račun začasne zamene 293,891.990-96 
Dolg-države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163— 
Saldo raznih Tačunov 623,109.439-69 

9.003,192.781-42 
Pasiva. . 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11,199.523-07 
Novčanice v obteku 5.453,383.490— 
Državni račun začasne zamene . . 293,891.990-96 
Terjatve države po raznih računih 272,748.545-80 
Razne obveznosti 720,536.198-59 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,377.163— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870-— 
9.003,192.781-42 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Št. 7432. 

Razglas. 
1097 

Dražba lova občine Podgorja, razpisana s tukaj
šnjim razglasom z dne 25. aprila 1928., št. 6678 
(Uradni list 43 z dne 4. maja 1928.) se preklicuje, 
ker je toila zakupna doba s sedanjim zakupnikom 
podaljšana. 

V K a m n i k u , dne 12. maja 1928. ^ 
Sreski poglavar: dr. Ogrin s. r. 

Št. 642/28. 

Razglas. 
1084 

Lov občine Banute, srez Dolnja Lendava, se bo 
oddajal v ponedeljek dne 2 8. m a j a 1 9 2 8 . ob 
petnajstih na javni dražbi v najem za šestletno dobo 
v občinski pisarni Dolnjelendavske okolice. 

Občinski urad v Banuti, 
dne 11. maja 1928. 

Št. 643/28. 

Razglas. 
1085 

Lov občine Zamostja, srez Dolnja Lendava, se 
bo oddajal v ponedeljek dne 2 8. m a j a 19 28. ob 
štirinajstih na javni dražbi v najem za šestletno dobo 
v občinski pisarni Dolnjelendavske okolice. 

Občinski urad v Zamostju, 
dne 11. maja 1928. 

Vabilo na izredni občni zbor, 
ki ga bo imel 

«Bajtar», 
rejjistrovana stavbna in kreditna zadruga 
uslužbencev državnih železnic v Ljubljani, 

dne 3. j u n i j a 1 9 2 8 . ob pol 9. uri (dopoldne) v 
steklenem salonu kolodvorske restavracije na glav

nem kolodvoru v Ljubljani z nastopnim 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo načelništva in nadzorništva o dose
danjem delovanju. 

2.) Izprememba zadružnih pravil. 
3.) Slučajnosti 
Zadružna knjižica služi za legitimacijo. 

Načelništvo 

12.) Vabilo Mednarodne zveze mest v Bruxellesu 
na IV. mednarodni kongres mest in samoupravnih 
oblastev v Sevilli. 

13.) Predlogi članov. 
14.) Slučajnosti. 

* * # 
Na skupščini imajo po zadnjem odstavku čle

na 14. pravilnika pravico glasovati samo delegati 
onih mest, ki so za leto 1927. v p l a č a l a p r i 
s p e v e k za s t r o š k e z a č a s n e z v e z n e 
u p r a v e . 

Vsako mesto ima na skupščini samo en glas. Vsa
kemu mestu je na izvolji, kako odredi delegate za 
sikupščino (člen 14. pravilnika). 

Glavna skupščina je sklepčna, če je navzočna 
polovica članov s pravico glasovanja. 

Ce na skupščino ne pride dovolj članov, se bo 
vršila istega dne ob d e s e t i h glavna skupščina ne 
glede na število navzočnih članov (člen 14. pravil
nika). 

Predlogi članov se morajo podati pismeno zvez
nemu predsedniku najmanj 14 dni pred skupščino, 
torej do dne 23. maja 1928. 0 predlogih, ki se ле 
podado do tega dne' ali se podado na skupščini sami, 
se sme razpravljati samo, če glasujeta za to dve 
tretjini navzočnih članov (člen 14. pravilnika). ' 

V Z a g r e b u , dne 26. aprila 1928. 

Začasni predsednik Zveze mest: 
Vek. Heinzel s. r. 

1077 Poziv upnikom. 
Ker je firma «J u g o m o t», j u g o s l o v e n 

s k a m o t o r n a d e l a v n i c a , družba z o. z. 
na Glincah pri Ljubljani, sklenila. likvidacijo, se 
pozivljejo vsi njeni upniki, naj se po § 91. zakona 
o družbah z o. z. v treh mesecih zglase s terjatvami 
in zahtevami pri podpisanem likvidatorju. 

V L j u b l j a n i , dne 11. maja 1928. 
Dr. Stane Rapè s. r., likvidator. 

1068 

Št. 27/1928. 1 0 7 4 

Vabilo na ustanovno glavno skupščino 
Zveze mest kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev, 
ki se bo vršila dne 6. j u n i j a 1 9 2 8 . ob devetih v 
veliki dvorani mestne posvetovalnice v ZagTebu, 

gorenje mesto, Ulica 23. listopada 1847., br. 5. 

D n e v n i r e d : 
1.) Pozdrav predsednikov. 
2.) Poslovno poročilo o delovanju začasne zvezne 

uprave. 
3.) Blagajniško poročilo začasne zvezne uprave 

in podelitev razreSnice. 
4.) Določitev vpisnine in članarine (člen 6. pravil

nika). 
5.) Potrditev proračuna za leto 1928. 
6.) Določitev zveznega sedeža (člen 2. pravil

nika). 
7.) Volitev predsednika, poslovnega odbora, nad

zorstvenega odbora in razsodišča (členi 16., 19., 21. 
in 22. pravilnika). 

8.) Predlog začasne uprave glede zakona o 
upravi in samoupravi mest in zakona, o gospodar
stvu samoupravnih edinic. 

9.) Predlog začasne uprave glede oprostitve od 
poštnine za zvezne pošiljke. 

10.) Predlog začasne uprave glede popusta na 
dTžavnih železnicah za delegate zveznih članov. 

11.) Dopis Zveze češkoslovaških mest glede kon
gresa slovanskih mest in eventualne ustanovitve 
Zveze slovanskih mest. 

Ш8 3—1 Poziv upnikom. 
A g r a r n a z a j e d n i c a n a M a r o f u P i n c e , 

o b č i n a P i n c e , registrovana zadruga z neome
jeno zavezo, se je razdružila ter je prešla v likvi
dacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj ji prijavijo terjatve. 
Za likvidacijski odbor: 

Simon Baje s. r. Gašpar Udovičić s. r. 

1095 Razid društva. 
Društvo «Orel» v Dragatušu se je leta 1928. pro

stovoljno razšlo. 
Vsa njegova imovina se je izročila «Orlovskemu 

okrožju» v Črnomlju. 
Franc Lamut s. r., Peter Panjan s. r.. 
bivši predsednik. bivši tajnik. 

1072 Razid društva. 
«Pevsko društvo v Ljutomeru» se je po sklepu 

občnega zbora z dne 31. januarja 1928. prostovoljno 
razšlo. 

V L j u t o m e r u , dne 10. maja 1928. 
Janko Horvat s. r., bivši predsednik. 

1075 Objava. 

Semestralno šolsko izpričevalo V. razreda ženske 
realne gimnazije v Ljubljani za šolsko leto 1924./ 
/1925. na ime: Ana Babšek iz Otepanje vasi pri Ljub
ljani, se je izgubilo. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Ana Babšek s. r. 

1071 Objava. 

Izgubila sem izpričevalo I. razreda državne realne 
gimnazije v Kočevju za šolsko leto 1920./1921. na 
ime: Valentina Koch iz Prvačine. 

Proglašam ga za neveljavno. 
4 Valentina Koch s. r. 

• • • • ^ . 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič т Ljubljani. 



P o š t n i n a p l a č a n a v g o t o v i n i . 

48. V Ljubljani, dne 19. maja 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADIVI L I S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

Razglasi osrednje vlade. 
V s e b i n a : 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. — Razglasi velikega župana mariborske oblasti. — Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 152. Tarifna obvestila. — Razne objave. 

Razglasi osrednje vlade. 

Cenovnik, 
po katerem s e mora vržiti zavarovanje valnte I 
ob izvozn blaga po clenn 16. pravilnika o pro
metu z devizami in valutami z dne 2 3 . eeptem-1 

bra 1921.* 
Velja o d dne 15. do dne 3 1 . maja 1928. 

I 

ai r: 

10 
11 
il2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

24 

25 

Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov Količina Cena 

v dinarjih 

Pšenica, natovorjena na posta
jah v Srbiji in Bosni in na 
ostalih postajah. . . . 

Rž 
Ječmen 
Oves 
Koruza nova 
Koruza posušena In stara 
Bela moka za luksusno pecivo, 

zdrob 
Bela moka za luksusno pecivo 

št. 0 
Bela moka za luksusno pecivo 

št. 2 
Krušna moka št. 4 In 5 . 
Črna moka št. 6 . . . . 
Črna moka št. 7 . . . . 
Obloda 
Otrobi 
Koruzna moka 
Fižol 
Konji za klanje 
Konji težki za vprego (slovenski) 
Konji lahki za v p r e g o ' . . . . 
Konji lahki do dveh let starosti 
Konji hribovski mali (Južne 
. Srbije) 
Žrebeta do enega leta starosti 
Osli 
Mezgi 
Krave : 

velike 
male, gorske 

Voli, biki: 
par do 700 kg 

» od 700 • do 900 kg . 
> . 900 » navzgor . . 

Teleta : 
do 30 kg 
od 30 do 70 kg 
od 70 do 200 kg . . . . . . 

Ovni 
Jagnjlčl In kozli« 
Prašiči: 

par do 140 kg 
. od .140 do 220 kg . . 
> > 220 kg navzgor . .. 

Koze 
Mast , 
Suho svinjsko meso (rebrca) . 
Salame turlstovske (poletne) . 
Salame (zimske): 

Iz debelo razsekanega mesa 
iz drobno razsekanega mesa 

Slanina nasoljena . . . . . . 
Slanina sirova 
Slanina povojena 
Onjatl 
Zaklani prašiči razpolovljenl . 
Svinjsko meso sirovo . . . . 
Goveje meso sirovo . . . . 
Ovčje meso sirovo 
Jagnječje meso sirovo . . . 
Domača klobasa (mesena) . . 

100 kg 
100 » 
100 . 
100 » 
100 » 
100 » 

100 » 

100 » 

100 » 
100 • 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
vsak 
> 
> 

> 
vsako 
vsak 
» 

vsaka 
> 

vsak 
» 
» 

vsako 
» 
» 

vsak 
> 

> 
> 
» 

vsaka 
100 kg 
100 » 
100 » 

100 » 
100 » 
100 > 
100 ». 
100 » 
100 » 
100 > 
100 » 
100 . 
100 > 
100 » 
100 > 

360-
310-
260-
260-
290-
290-

490-

470-

460-
440-
400-
340-
240-
230-
300-
460-

1.000-
3.600-
2.500-
2.000-

1.600-
K500-
900-

1.800-

3.000-
1.200-

2.600-
3.200-
4.000-

500-
700-

1.000-
150-
70-

650-
1.350-
1.650-
200-

2.000-
1.800-
1.700-

3.500-
4.500-
1.800-
1.700-
1.800-
3.000-
1.600-
1.400-
1.200-
1.200-
1.500-
1.600-

51 
52 
53 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

,,.l69 

•71 

i 72 
i 

|I73 

:74 
l! 
i 75 

76 
77 
78 
79 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 

89 

90 
91 
i 92 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata I Slovenaca» 
z dne 15. maja 1928., št. 109. 

Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov Količina 

Krvave, Jetrne klobase. .. . . 
Bohi slanine: 

stisnjeni 
nestlsnjenl 

Kozje meso nasoljeno . . . . 
Notranjščina glave, debela koža 
Suha čreva (1 lopta = 100 sež-

njev = 1»/, kg) 
Osoljena čreva 
Suhi slepiči, suhi sečni mehurji 

Itd., svinjski In goveji . . . 

Ì
busak Iz t 

Južne Srbi-1 
jeinBosne{ 

20«/, 
ceneje l 

Koža telečja strova . ' . . . . 
Koža jagnječja 
Koža kozlovska 
Koža ovčja 
Koža kozja 
Koža zajčja 
Koža d e h o r j a . . . " 
Koža jazbečja 
Koža divje mačke 
Koža volčja 
Koža lisičja 
Koža kunja 
Koža sobolja 
Koža vidma . . . . . . . . 
Koža goveja suha 
Koža konjska suha 
Silve suhe , 0 /. j , vložene v vre

čah 
Silve suhe n/„, vložene v vre

čah 
Silve suhe "/.0o (stotinke), vlo

žene v vrečah 
Silve suhe "°/i,0 (uzanca), vlo

žene v vrečah 
Silve suhe " % „ , vložene v vre

čah 
Slive suhe (merkantllne), vlo

žene v vrečah 
Silve suhe (etulrane), vložene 

v zabojih netto 
Silve suhe brez koščic. . . . 
Suhe hruške 
Suha jabolka . . . . . . . . 
Konservlrano / s sladkorjem . 

sadje \ brez sladkorja . 
Pure žive 
Gosi žive 
Race žive 
Kokoši žive 
Pure zaklane 
Gosi zaklane 
Race zaklane 
Kokoši zaklane 
Jajca sirova (zaboj s 1440 

jajci) 
Konoplja v povesmlh (sirovo 

predivo) 
Predivo . . . . ' 
Tulje (odpadki od prediva). . 
Drva: 

odpadki pod 10 cm v premeru 
razklana polena in okrogla 

polena 
Lesno oglje 
Lesno oglje (odpadki — prah) 
Stavbni les jelkov in smrekov, 

razžagan (deske, letve, kold, 
plohi, grede) 

Stavbni les jelkov, obtesan (gre
de), od •/, do ••/„ 

Stavbni les jelkov, okrogel (ja-
drenlkl, koli za hmelj, lan-
tene = drogi za brodove): 

100 kg 

100 » 
100 . 
100 » 
100 » 

100 » 

100 » 

100 • 

100 » 
100 » 
100 > 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 . 
vsaka 

100 kg 

100 . 

100 . 

100 » 

100 . 

100 » 

100 . 

100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 » 
100 . 
vsaka 

100 kg 
100 . 
100 » 
100 » 

zaboj 

100 kg 
100 » 
100 » 

10.000 kg 

10.000 . 
10.000 » 
10.000 > 

Cena 
v dinarjih 

600-

100 
800 
700 
200 

1.800 
100 

700 

1.300 
1.300 
1.300 

2.600 
2.800 
4.500 
2.300 
2.500 

18 
150 
50 
60 

100 
250 

1200 
900 
500 

4.500 
2.600 

800 

700 

390 

310 

270 

270 

* 
630 
150 
100 

2.000 
1.000 

40 
.50 
20 
15 

1.500 
1.500 
1.500 
1.500 

1.000-

20-
500-
300-

1.300 

1.800-
7.000-
1.000-

450-

250-

- I 

* Za vsakih 100 kg 100 dinarjev draže nego za slive 
v vrečah. 

I! 
Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov Količina 

98 
99 

100 

101 
102 

103 

104 

105 
106 

107 
108 

109 

110 
111 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

122 

123 
124 
125 

do 25 cm srednjega premera 
preko 25 cm srednjega pre

mera 
Stavbni les borov, razžagan . 
Stavbni les borov, obtesan . . 
Stavbni les bukov, razžagan, 

obtesan In okrogel (hlodi): 
oparjen 
neoparjen . . . . . . . 

Stavbni les hrastov, razžagan 
Stavbni les hrastov okrogel 

(hlodi) . 
Stavbni hrastov les slovenski. 

i do 160. . . . 
Hrastovi pragi 160 do 220 

250 do 270 
specialni . 

Pragi bukovi 
Stavbni les, razžagan, orehov 

In drugih plemenitih dreves 
Stavbni les lipov 
Stavbni les, razžagan, brestov, 

jesenov In Javorov . . . . 
Stavbni les brestov, jesenov In 

javorov v krjjlh 
Doge (1 vedro = 80 kg) . . 
Telegrafski drogi, od 7 do 9 m 

dolgi . . . . . ' 
Cement Iz Srbije 
Cement beočinskl 
Cement hrvatski In slovenski 
Cement d a l m a t i n s k i . . . . . 
Bavksit (dalmatinski) . . . . 
Kaškavalj 
Opij (afion) 
Hmelj iz leta 1927 
Hmelj Iz leta 1926 
Suhi svllni mešički Iz Južne 

Srbije 
Suhi svilni mešički iz ostalih 

krajev 
Perje kokošje 
Perje gosje in račje 
Perje purje 

m* 

Cena 
v dinarjih 

» 
vsak 

m' 
vsak 

m' 

vedro 

vsak 
10.000 kg 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 . 

100 kg 
1 kg 

100 kg 
100 » 

100 » 

100 » 
1 > 
1 » 
1 » 

200-— 

350--
7 0 0 -
350--

550--
270- — 

1.000--

800--
2.500 •— 

2 0 - -
30-— 
45-— 

1.300- — 
3 0 - -

1.200--
700--

9 0 0 - -

7 0 0 -
7 0 -

4 0 - -
3.800 •— 
3.800 •— 
3.800 • — 
3.500 •-

200 — 
1.800- -

800- — 
600--
500- — 

10.000--

7.000 • — 
6- — 

5 0 -
5 - -

P r i p o m b a : Pooblaščene banke se opozarjajo, 
da morajo ob izdajanju potrdi] točno vpisovati 
vrsto blaga.in količino ter se s t r o g o ravnati po 
cenah, označenih v tem cenovniku, nadalje označe
vati državo, v katero se blago izvaža, pri lesenih 
predmetih pa poleg kubičnega metra označiti Se težo 
kubičnega metra. 

Ko se izdajajo potrdila na tujo valuto, se iz
vršuje obračunavanje po srednjem borznem kurzu 
onega dne, ko se potrdilo izda. 

Obmejne carinarnice morajo ob pregledu in oca-
rinjanju blaga paziti na to, aH se blago, označeno v 
potrdilu, ujema z blagom, ki se izvaža. Ce so v istem 
železniškem vozu razne vrate blaga ali razne kvali 
tete istega blaga, se mora priložiti tovornemu listu 
tudi točna specifikacija blaga. Ce je v potrdilu kaj 
nepravilnega, naj ga pošljejo s svojimi pripombami 
vred generalnomu inspektoratu, ne da bi se blago 
zadrževalo od izvoza. 

Potrdila o zavarovanju valute, izdana po poobla
ščenih bankah, veljajo dva meseca dni od dne, kp 
se je potrdilo izdalo, do dne, ko se blago vtovori. 
Za dokaz o dnevu vtovoritve služi žig odpošiljalne 
(vtovarjalne) postaje na tovornem listu. Ce BO v po
trdilih označene cene višje nego v cenovniku dotič
noga polmesečja, taka potrdila veljajo; če pa so 
nižje, naj se pošlje potrdilo generalnemu inspekto
ratu v nadaljnje poslovanje, ne da bi se blago za
drževalo od izvoza. 

Iz generalnega inspektprata ministrstva za finance 
v Beograda, 

dne 10. maja 1928.; I. br. 10.000. 



48. 334 

Razflasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

L. št. 438. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 22 . do dne 30. aprila 1928. 

S r e z 
б 

že 
o ej 

Z o 

n > Ë 

Skupina tlfnznih bolezni. 
Krško . . 
Laško . . 
Radovljica 

1 
1 
5 

Skupaj I 1 

fikrlatinka. _ Scarlatina. 
Črnomelj . . . 
Kranj 

i Krško 
Laško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

Skupaj 

9 
2 
2 
2 
1 
3 

10 
2 
1 

32 

14 
2 

30 10 

15 
3 
2 
1 
1 
6 

13 
5 
1 

Črnomelj 
Kastav . . . . 
Kranj 
Krško 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Novo mesto . . 

Ošpice. — Morbilli 

3 
2 

27 

5 

8 

1 
14 
24 

25 

5 
Skupaj . 37 47 33 

Davlca. — Dlphterla et Croup. 

47 

7 
1 
2 
1 

16 
24 

51 

Brežice . . . 
Kamnik . . . 

i Kranj . . . . 
Krško . . . . 
Ljubljana, srez 

Kastav 

Skupaj 

Dušljivl kašelj . 
I 2 I 

1 

1 
2 
4 

i 
1 
. 

2 • 1 

i ! 
i •• 

i i 

Pertussis. 

ten . — Erysipelas. 
Kranj 
Krško 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

Skupaj 

2 

3 
4 

i 
10 

i 

3 

• 
1 
. 

1 12 

Krčevita odrevenelost — Tetanus. 

Ljubljana, mesto . | 1 | . I • ! • 

j Vnetje hrbteničnega mozga. — Polyomyelltìs 

Litija | 1 | . I • I • 

V L j u b l j a n i , dne 5. maja 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti 

dr. Mayer s. r. 

I i j 
acuta . ] 

I 1 i 

Bizfllasi velikega župana mariborske 
obtafi. 

L. št. 18/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 1 . do dne 7. maja 1928. 

S r e z 3 
> ~ 

ž l 
• ö l 
O " 

.s 
5-S 

ÔZ 

Celje 

Rubeola . 

• I -1 

Skupina tlhunik bolesni. 

Celje 
Celje, mesto . . 
Gornji grad . . 
Ljutomer. . . . 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto . 
Prelog 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 14 i 

I 1 

13 

S r e z 
O 0J 

Z "o 
6 
•3 

, 5̂ ö 
! O ,„ 

Skrlatinka. 
Celje 
Čakovec 3 
Dolnja Lendava . . 12 
Ljutomer . . . . 2 
Maribor, desni breg 10 
Maribor, levi breg . 6 
Maribor, mesto . . 7 
Murska Sobota . . 1 
Prelog H 
Ptuj 2 
Ptuj, mesto . . . 12 
Slovenjgradec . • 1 

Skupaj 67 

Scarlatina. 
2 
1 

3 
2 

3 

6 

4 

2 

2 

10 

2 
4 
8 
2 
8 
8 
9 
1 

12 
2 
8 
1 

17 18 65 

OSplce. — MerbUli. 
Celje 

j Dolnja Lendava . . 
J Konjice 
| Maribor, desni breg 
i Maribor, levi breg . 

Ptuj . . . . . . . 
Ptuj, mesto . . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

1 

1 

2 
12 
12 

1 
29 

2 

2 

17 
6 

27 

• 

2 
13 
10 

. 
25 

1 
2 
1 
2 

16 
8 
1 

31 

Davlca. — Dlphterla et Croup. 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Prevalje 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

1 
2 
2 
1 
2 

1 » 

1 

1 

2 

, 
1 
. 
, 
1 
2 

2 
1 
2 
2 
1 

8 

Nalezljivo vnetje možganov. — Meningitis cerebro
spinalis epidemica. 

Maribor, levi b r e g . | 1 ! . | . | 1 [ 

Dušljivl kašelj. — Pertussis. 
Ljutomer, 
Prevalje . 
Ptuj . . . 

Skupaj 

6 
9 

15 
i 
1 

6 

6 

t 
9 
1 

Sen. — Erysipelas. 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 

Skupaj . 

10 

Vranični prisad. — Anthrax. 
Maribor, desni breg 
Prelog . . . . . . 

Skupaj . 
V M a r i b o r u , dne 10. maja 1928. 

- Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

L. br. 3/28. 

Desetdnevno poročilo o stanju bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlja mariborske oblasti 

od dne 2 1 . do dne 30. aprila 1928. 

Bolnica 
ali 

hiralnica 

Splošna javna bolnica 

Splošna javna bolnica 
v Čakovcu . . . . 

Splešna javna bolnica 
v Mariboru . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Murski Soboti . 

Splošna javna bolnica 
v Ptuju 

Splošna javna bolnica 
v Slovenjgradcu . 

Bolnica Rdečega križa 
v Konjicah . . . . 

Bolnica Krlževniškega 
reda v Ormožu . . 

Bratovska skladnica 
v Velenju . . . . 

Bratovska skladnica 
v Črni . . . И . . 

1 Sanatorij v Vurbergu . 
Hiralnica v Vojniku . 
Hiralnica v Ptuju . . 
Hiralnica v Muretinclh 

i Skupaj . 

•A S 

.* E 
4» 
C « 
a M 
"w .Si, 
O S 

214 

94 

388 

133 

58 

113 

14 

43 

2 

17 
55 

195 
142 

15 

1483 

03 

Ü 
o. 

103 

80 

193 

34 

33 

58 

7 

27 

. 

14 
4 
1 
1 

|555 

Tekoči mesec 

o, 
3 
V) 

317 

174 

581 

167 

91 

.IVI 

21 

vo 
2 

31 
59 

19b 
143 

15 
|2038 

'S 
v 

XJ 
ХЛ 
3 
O. •D 
O 

114 

67 

182 

25 

32 

71 

9 

41 

2 

12 
3 

, 
2 

• 
560 

•C 

B 
3 

6 

3 

6 

1 

2 

2 

. 

1 

. 

, 
. 
3 
3 

27 

o. 
3 

j « : 
co 

120 

70 

188 

26 

34 

73 

9 

42 

2 

12 
3 
3 
5 

. 
587 

ja 
73 
"K 

o 

197 

104 

393 

141 

57j 

98 

1 12; 

28! 

. 

m 56 
193 
138 

15 

1451 j 

V M a r i b o r u , dne 8. maja 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 

oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Letnik X. 
P . br . 2 2 0 4 / 1 4 — 2 8 . 

Razpis stalnih učiteljskih služb v mari
borski oblasti. 

Na osnovnih šolah v mariborski oblasti raspisu
jem nastopne učiteljske službe v stalno namestitev: 

I. S r e z C e l j e : 

1.) na šestrazredni osnovni šoli v B r a s 1 o v č a h 
eno mesto za učitelja; 

2.) na šestrazredni dekliški osnovni šoli v C e -
I j u , m e s t u , eno mesto za učiteljico; 

3.) n a trirazredni osnovni šoli v F r a n k o l o -
v e m eno mesto za učiteljico; 

4.) na dvorazredni osnovni šoli v G a l i c i j i 
mesto šolskega upravitelja; 

5.) na trirazredni osnovni šoli v G o t o v i j a h 
eno mesto za učiteljico; 

'6.) na pefcrazredni osnovni šoli v G r i ž a h eno 
mesto za učitelja in dve mesti za učiteljici: 

7.) na petrazrodni osnovni šoli p r i S v. J u r i j u 
o b T a b o r u eno mesto za učitelja in eno mesto 
za učiteljico; 

8.) n a trirazredni osnovni šoli v K a 1 o b j u me
sto šolskega upravitelja; 

9.) na dvorazredni osnovni šoli v L o k a h p r i 
S v . J u r i j u o b T a b o r u mesto šolskega upravi
telja; 

10.) na trirazredni osnovni šoli p r i S v . L o v 
r e n c u p o d P r o ž i n o m eno mesto za učitelja: 

11.) na štirirazredni osnovni šoli v N o v i c e r 
k v i eno mesto za učitelja; 

12.) na dvorazredni osnovni šoli v O r l i v a s i 
eno mesto za učiteljico; 

13.) na šestrazredni osnovni šoli y Š t . P a v l u 
p r i P r e b o l d u mesto šolskega upravitelja; 

14.) na šestrazredni osnovni šoli v P e t r o v č a h 
eno mesto za učitelja; 

15.) na šestrazredni osnovni šoli n a P o l z e l i 
eno mesto za učitelja; 

16.) na trirazredni osnovni šoli v Z g o r n j i P o -
n i k v i mesto šolskega upravitelja; 

17.) na trirazredni osnovni šoli v Š t. R u p e r t u 
mesto šolskega upravitelja in ono mesto za učite
ljico; 

18.) na dvorazredni osnovni боД v S v e t i n i me
sto šolskega upravitelja iin eno mesto za učiteljico; 

19.) na štirirazredni osnovni šoli v S t o r a h eno 
mesto za učiteljico in eno mesto та otroško vrtna-
rico; 

20.) na šestrazredni osnovni šoli n a V r a n 
s k e m eno mesto za učitelja. 

II, S r e z D o l n j a L e n d a v a : 

1.) na šestrazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v B e l t i n c i h eno mesto za učitelja in eno mesto 
za učiteljico; 

2.) na šestrazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v B o g o j i n i meeto šolskega upravitelja, eno me
sto za učitelja in eno mesto za učiteljico; 

3.) na trirazredni rimsko-katoliški osnovni šoli s 
tremi vzporednicami v D o b r o v n i k u eno mesto 
za učitelja in eno mesto za učiteljico; 

4.) na trirazredni rimsko-katoliški osnovni šoli v 
D o k l e ž o v j u dve mesti za učiteljici; 

5.) na štirirazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
s štirimi vzporednicami v D o l n j i L e n d a v i in 
z ekspozituro v B e n i c i enò mesto za učitelja; 

6.) na enorazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v G a b r j a h eno mesto za učiteljico; 

7.) na trirazredni. osnovni šoli v G a n č a n i h 
dve mesti za učiteljici; 

8.) na enorazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v G o r n j e m L a k o š u eno mesto za učiteljico; 

9.) na trirazredni rimsko-katoliški osnovni šoli v 
H o t i z i mesto šolskega upravitelja in eno mesto za 
učiteljico; 

10.) na dvorazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v G o m i l i c i eno mesto za učiteljico; 

11.) na dvorazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v I v a n j c i h mesto šolskega upravitelja in eno 
mesto za učiteljico; 

12.) na enorazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
z dvema madžarskima vzporednicama v K! a p c i eno 
mesto za učitelja in eno mesto za učiteljico; 

13.) na trirazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v K o b i l j u mesto šolskega upravitelja, eno mesto 
za učitelja in eno mesto za učiteljico; 

14.) na trirazredni rimsko-katoliški 4>snovni šoli 
v L i p o v c î h eno mesto za učiteljico; 

15.) na trirazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v L i p i eno mesto za učiteljico; 

16.) na trirazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v M a l i P o l j a n i mesto šolskega upravitelja in 
eno mesto za učiteljico; 
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17.) na trirazredni državni osnovni šoli v M e -

1 i n c i h eno mesto za učiteljico; 
18.) na enorazredni evangeljski osnovni šoli v 

M o t v a r j e v c i h mesto šolskega upravitelja; 
19.) na dvorazrcdni rimsko-katoliški osnovni šoli 

v N e d e 1 i c i mesto šolskega upravitelja in eno 
mesto za učiteljico; 

20.) na petrazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v O d r a n c i h dve mesti za učitelja in eno mesto 
za učiteljico; 

21.) na dvorazredni rimsko-katoliški osnovni soli 
z eno madžarsko vzporednico v R a d m o ž a n c i h 
eno mesto za učitelja in eno mesto za učiteljico: 

22.) na enorazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
z dvema vzporednicama v P e t e š o v c i h eno me
sto za učiteljico; 

23.) na štirirazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v S r e d n j i B i s t r i c i eno mesto za učiteljico; 

24.) na dvorazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v T r n j u mesto šolskega upravitelja in eno mesto 
za učiteljico; 

25.) na šestrazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v T u r n i š č u eno mesto za učitelja in tri mesta za 
učiteljice; 

26.) na štirirazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v V e l i k i P o l j a n i eno mesto za učitelja in eno 
mesto za učiteljico; 

27.) na dvorazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
z eno madžarsko vzporednico v Z a m o s t j u mesto 
šolskega upravitelja. 

III. S r e z D r a v o g r a d : 
1.) na enorazredni osnovni šoli p r i Sv. A n 

t o n u n a P o h o r j u mesto šolskega upravitelja; 
2.) na enorazredni osnovni šoli v C r n e č a h 

mesto šolskega upravitelja; 
3.) na petrazredni osnovni šoli z eno vzporednico 

in tremi podružnicami v C r n i eno mesto za učite
ljico; 

4.) na enorazredni osnovni šoli p r i Sv. D a n i 
j e l u mesto šolskega upravitelja; 

5.) na petrazredni osnovni šoli v D r a v o g r a d u 
eno mesto za učitelja; 

6.) na enorazredni osnovni šoli p r i Sv. J e r 
n e j u n a d M u t o mesto šolskega upravitelja; 

7.) na štirirazredni osnovni šoli v K a p 1 i mesto 
eolskega upravitelja, eno mesto za učitelja in eno 
mesto za učiteljico; 

8.) na dvorazredni osnovni šoli v L o k o v i c i 
mesto šolskega upravitelja; 

9.) na šestrazredni osnovni šoli z dvema vzpored
nicama in podružnico v M a r e n b e r g u eno mesto 
za učitelja; 

10.) na petrazredni osnovni šoli z eno vzpored
nico n a M u t i dve mesti za učitelja; 

11.) na enorazredni osnovni šoli v O j s t r i c i 
mesto šolskega upravitelja; 

12.) na enorazredni osnovni šoli v P e r n i c a h 
mesto šolskega upravitelja; 

13.) na sedemrazredni osnovni šoli z eno vzpo
rednico n a P r e v a l j a h eno mesto za učitelja in 

• eno mesto za učiteljico; 
14.) na enorazredni osnovni šoli p r i Sv. P r i 

m o ž u n a P o h o r j u mesto šolskega upravitelja; 
15.) na trirazredni osnovni šoli v R e m š n i k u 

mesto šolskega upravitelja in eno mesto za učite
ljico; 

16.) na petrazredni osnovni šoli v R i b n i c i n a 
P o h o r j u eno mesto za učitelja in eno mesto za 
učiteljico; 

17.) na enorazredni osnovni šoli v S t r o j n i 
mesto šolskega upravitelja; 

18.) na trirazredni osnovni šoli v T r b o n j a h 
eno mesto za učiteljico. 

IV. S r è z G o r n j i g r a d : 

1.) na dvorazredni osnovni šoli v B o č n i eno 
mesto za učiteljico; 

2.) na trirazredni osnovni šoli v G o r i c i mesto 
šolskega upravitelja in eno mesto za učiteljico; 

3.) na trirazredni osnovni šoli v K s a v e r i j u 
eno mesto za učiteljico; 

4.) na enorazredni osnovni šoli n a L e p i n j i v i 
mesto šolskega upravitelja; 

5.) na štirirazredni osnovni šoli n a L j u b n e m 
eno mesto za učitelja in eno mesto za učiteljico; 

6.) na dvorazredni osnovni šoli v• L u č a h eno 
mesto za učiteljico; 

7.) na štirirazredni osnovni šoli v M o z i r j u 
eno mesto za učiteljico; 

8.) na trirazredni osnovni Soli v N o v i Š t i f t i 
eno mesto za učiteljico; 

9.) na štirirazredni osnovni šoli n a R e č i c i o b 
S a v i n j i eno mesto za učitelja in dve mesti za 
učiteljici; 

10.) na dvorazredni osnovni šoli v S o l č a v i 
mesto šolskega upravitelja in eno mesto za učiteljico; 

11.) na petrazredni osnovni šoli s podružnico v 
Š m a r t n e m eno mesto za učitelja in dve mesti za 
učiteljici. 

V. S r e z -K o n j i c e: 
1.) na šestrazredni osnovni šoli v Č a d r a m u 

eno mesto za učitelja ; • 
2.) na trirazredni osnovni šoli p r i Sv. J e r 

n e j u eno mesto za učiteljico; 
3.) na šestrazredni deški osnovni šoli v K o 

n j i c a h eno mesto za učitelja; 
4.) na šestrazredni dekliški osnovni šoli v K o 

n j i c a h eno mesto za učiteljico; 
5.) na trirazredni osnovni šoli p r i Sv. K u n i -

g u n d i dve mesti za učiteljici; 
6.) na trirazredni osnovni šoli n a P r i h o v i 

eno mesto za učiteljico; 
7.) na trirazredni osnovni šoli v Š p i t a 1 i č u 

eno mesto za učiteljico; 
8.) na dvorazredni osnovni šoli v T e p a n j a h 

eno mesto za učiteljico; 
9.) na petrazredni osnovni šoli v V i t a n j u eno 

mesto za učitelja in eno mesto za učiteljico. 

VI. S r e z L j u t o m e r : 
1.) na trirazredni deški osnovni šoli z dvema 

nemškima vzporednicama v A p a č a h eno mesto 
za učitelja; 

2.) na petrazredni osnovni šoli p r i S v. D u h u 
n a S t a r i g i o r i eno mesto za učitelja in eno mesto 
za učiteljico; 

3.) na šestrazredni osnovni šoli p r i S v . K r i ž u 
p r i L j u t o m e r u eno mesto za učitelja in eno 
mesto za učiteljico; 

4.) na dvorazredni osnovni šoli z eno nemško 
vzporednico v L o k a v c u mesto šolskega upravi
telja in eno mesto za učiteljico; 

5.) na petrazredni osnovni šoli v N e g o v i eno 
mesto za učiteljico; 

6.) na dvorazredni' osnovni šoli s tremi nemškimi 
vzporednicami v S t o g o v c i h eno mesto za uči
telja; 

7.) na trirazredni osnovni šoli n a S č a v n i c i 
eno mesto za učiteljico; 

8.) na trirazredni osnovni šoli v C e z a n j e v -
c i h eno mesto za učiteljico. 

VET. Srez Maribor, desni breg: 

1.) na šestrazredni osnovni šoli v č r e š n j e v c u 
eno mesto za učitelja; 

2.) na šestrazredni osnovni šoli v F r a m u eno 
mesto za učiteljico; . 

3.) na petrazredni osnovni šoli v H o č a h eno 
mesto za učitelja in eno mesto za učiteljico; 

4.) na šestrazredni osnovni šoli p r i Sv. L o v 
r e n c u n a P o h o r j u eno mesto za učitelja; 

5.) na šestrazredni osnovni šoli v M a k o 1 a h 
eno mesto za učitelja in eno mesto za učiteljico; 

6.) na trirazredni osnovni šoli p r i Sv. M a r 
t i n u n a P o h o r j u eno mesto za učiteljico; 

7.) na štiTirazredni osnovni šoli n a Z g o r n j i 
P o 1 s k a v i eno mesto za učitelja; 

8.) na dvorazredni osnovni šoli v P u š č a v i me
sto šolskega upravitelja in eno mesto za učiteljico; 

9.) na šestrazredni deški osnovni šoli v S t u 
d e n c i h eno mesto za učitelja; v 

10.) na dvorazredni osnovni šoli v T i n j a h me
sto šolskega upravitelja in eno mesto za učiteljico; 

11.) na dvorazredni osnovni šoli p r i Sv. V e n 
ce s 1 u eno mesto za učiteljico. 

Vin. S r e z M a r i b o r , l e v i b r e g : 
Î.) na šestrazredni osnovni šoli p r i S v . A n i v 

S l o v e n s k i h g o r i c a h eno mesto za učitelja 
in eno mesto za učiteljico; 

2.) na petrazredni osnovni šoli p r i Sv. A n t o 
n u v S l o v e n s k i h g o r i c a h eno mesto za uči
teljico; 

3.) na petrazredni osnovni šoli p r i Sv. B a r 
b a r i v S l o v e n s k i h g o r i c a h mesto šolskega 
upravitelja; 

4.) na šestrazredni osnovni šoli p r i S v. B e n e -
d i k t u v S l o v e n s k i h g o r i c a h mesto šol
skega upravitelja in eno mesto za učiteljico; 

5.) na petrazredni osnovni šoli p r i Sv. J a 
k o b u v S l o v e n s k i h g o r i c a h mesto šolskega 
upravitelja in eno mesto za učiteljico; 

6.) na petrazredni osnovni šoli v J a r e n i n i 
mesto šolskega upravitelja; 

7.) na šestrazredni osnovni šoli p r i S'-v. J u 
r i j u v S l o v e n s k i h g o r i c a h eno mesto za 
učiteljico; 

8.) na šestrazredni osnovni šoli v K a m n i c i eno 
mesto za učitelja; 

9.) na trirazredni osnovni šoli p r i Sv. K r i ž u 
n a d M a r i b o r o m eno mesto za učiteljico; 

10.) na trirazredni osnovni šoli v S p o d n j i 
Sv. K u n g o t i eno mesto za učiteljico; 

11.) na trirazredni osnovni šoli v Z g o r n j i 
Sv. K u n g o t i eno mesto za učiteljico; 

12.) na petrazredni osnovni šoli p r i M a r i j i 
S n e ž n i eno mesto za učitelja; 

13.) na šestrazredni osnovni šoli p r i Sv. R u -
p e r t u v S l o v e n s k i h g o r i c a h eno mesto za 
učitelja ali učiteljico; 

14.) na šestrazredni osnovni šoli v S e l n i c i ob 
D r a v i eno mesto za učitelja; 

15.) na štirirazredni osnovni šoli v S l a d k e m 
v r h u eno mesto za učitelja ali učiteljieo; 

16.) na štirirazredni osnovni šoli v S v e č i D i 
eno mesto za učiteljico; 

17.) na petrazredni osnovni šoli p r i Sv. T r o 
j i c i v S l o v e n s k i h g o r i c a h eno mesto za 
učitelja; 

18.) na dvorazredni osnovni šoli v ?..itečki 
v a s i eno mesto za učiteljico. 

ГХ. S r e z M u r s k a S o b o t a : 

1.) na enorazredni državni osnovni šoli v A d r i -
j a n c i h mesto šolskega upravitelja; 

2.) na štirirazredni državni osnovni šoli v B a -
k o v c i h eno mesto za učitelja in eno mesto za uči
teljico; 

3.) na štirirazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v C a n k o v i eno mesto za učitelja; 

4.) na dvorazredni državni osnovni šoli' v D o 1 -
n j i h S l a v e č i h mesto šolskega upravitelja in eno 
mesto za učiteljico; 

5.) na enorazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v F i k š i n c i h mesto šolskega upravitelja; 

6.) na dvorazredni državni osnovni šoli v G e r -
1 i n c i h mesto šolskega upravitelja; 

7.) na štirirazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v G o r n j i L e n d a v i eno mesto za učitelja in 
eno mesto za učiteljico; 

8.) na enorazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v K a n š e v c i h mesto šolskega upravitelja; 

9.) na štirirazredni evangeljski osnovni šoli v 
K r i ž e v c i h eno mesto za učitelja in eno mesto 
za učiteljico; 

10.) na trirazredni državni osnovni šoli v K r o g u 
eno mesto za učitelja; 

11.) na dvorazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v M a r t j a n c j h eno mesto za učiteljico; 

12.) na štiriraziredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v P e r t o č i eno mesto za učitelja in eno mesto za 
učiteljico; 

13.) na enorazredni državni osnovni šoli v P r e 
d a n o v c i h mesto šolskega upravitelja; 

14.) na štirirazredni evangeljski osnovni šoli v 
P u c o n c i h eno mesto za učitelja in eno mesto za 
učiteljico; 

15.) na enorazredni državni osnovni šoli v S e -
b e b o r c i h mesto šolskega upravitelja; 

16.) na štirirazredni državni osnovni šoli v S e r -
d i c i mesto šolskega upravitelja, eno mesto za uči
telja in eno mesto za učiteljico; 

17.) na dvorazredni državni osnovni šoli v T e -
š a n o v c i h mesto šolskega upravitelja; 

18.) na petrazredni rimsko-katoliški osnovni šoli 
v T i S i n i dve mesti za učitelja in dve mesti za uči
teljici; 

19.) na štirirazredni državni osnovni šoli v V i -
d o n c i h П. mesto šolskega upravitelja, eno mesto 
za učitelja in dve mesti za učiteljici; 

20.) na trirazredni državni osnovni šoli v Ž e -
n a v i j a h mesto šolskega upravitelja, eno mesto za 
učitelja in eno mesto za učiteljico. 

X. S r e z P t u j : 
1.) na šestrazredni osnovni šoli z eno vzpored

nico p r i Sv. A n d r a ž u v H a l o z a h eno mesto 
za učitelja in eno mesto za učiteljico; 

2.) na štirirazredni osnovni šoli p r i Sv. A n 
d r a ž u v S l o v e n s k i h g o r i c a h mesto šol
skega upravitelja, eno mesto za učitelja in eno me
sto za učiteljico; 

3.) na sedemrazredni osnovni šoli z dvema vzpo
rednicama p r i Sv. B a r b a r i v H a l o z a h dve 
mesti za učitelja; 

4.) na petrazredni osnovni šoli p r i Sv. B o 1 -
f e n k u n a K o g u eno mesto za učitelja in eno 
mesto za učiteljico; 

5.) na šestrazredni osnovni šoli z eno vzporednico 
v C i r k o v c a h eno mesto za učitelja; 

6.) na štirirazredni osnovni• šoli1 v D o m o v i 
mesto šolskega upravitelja; 

7.) na dvorazredni osnovni šoli p r i Sv. D u h u 
v H a l o z a h mesto šolskega upravitelja in eno me
sto za učiteljico; 



48. 336 Letnik X. 

8.) na sedemrazredni osnovni šoli v H a j d i n i 
eno mesto za učitelja; 

9.) na štirirazredni osnovni šoli n a H u m u eno 
mesto za učiteljico: 

10.) na petrazredni osnovni šoli p r i S v . J a n ž u 
n a D r a v s k e m p o l j u eno mesto za učitelja in 
eno mesto za učiteljico; 

11.) na šestrazredni osnovni šoli z eno vzpored
nico p r i Sv . L o v r e n c u v S l o v e n s k i h g o 
r i c a h dve mesti za učitelja; 

12.) na štirirazredni osnovni šoli v M a j š p e r -
g u eno mesto za učitelja; 

13.) na sedemrazredni osnovni šoli z eno vzpo
rednico p r i Sv. M a r j e t i eno mesto za učitelja; 

14.) na šestrazredni osnovni šoli z dvema vzpo
rednicama p r i Sv. M a r k u n i ž e P t u j a dve 
mesti za učitelja; 

15.) na dvorazredni osnovni šoli v N a r a p l j a h 
eno mesto za učiteljico; 

16.) na šestrazredni osnovni šoli v N o v i e e r -
k v i eno mesto za učitelja; 

17.) na šestrazredni osnovni šoli z eno vzpored
nico v O r m o ž u eno mesto za učiteljico; 

18.) na štirirazredni osnovni šoli v P o J e n š a k u 
eno mesto za učiteljico; 

19.) na šestrazredni deški osnovni šoli v P t u j u, 
o k o l i c i , eno mesto za učitelja; 

20.) na štirirazredni osnovni šoli v R u n č u eno 
mesto za učiteljico; 

21.) na trirazredni osnovni šoli v S e l a h eno 
mesto za učiteljico; 

22,) na šestrazredni osnovni šoli v S r e d i š č u 
eno mesto za učiteljico; 

23.) na štirirazredni osnovni šoli v S v e t i n j a h 
eno mesto za učitelja; 

24.) na sedemrazredni osnovni šoli z eno vzpo
rednico p r i Sv. T o m a ž u eno mesto za učitelja; 

25.) na sedemrazredni osnovni šoli z eno vzpo
rednico p r i Sv. U r b a n u eno mesto za učitelja in 
eno mesto za učiteljico; 

26.) na šestrazredni osnovni šoli z eno vzpored
nico p r i Sv. V i d u eno mesto za učitelja; 

27.) na štirirazredni osnovni šoli v V u r b e r g u 
eno mesto za, učitelja in eno mesto za učiteljico. 

XI. S r e z S l o v e n j g r a d e c : 
1.) na trirazredni osnovni šoli p r i S v. A n d r a -

ž u p r i V e l e n j u dve mesti za učiteljici; 
2.) na štirirazredni osnovni šoli p r i S v, F 1 o -

r i j a n u v D o l i č u eno mesto za učitelja; 
3.) na petrazredni osnovni šoli p r i Sv. U j u 

p o d T u r j a k o m eno mesto za učitelja in eno 
mesto za učiteljico; 

4.) na triraaredni osnovni šoli p r i S v. I l j u p r i 
V e l e n j u dve mesti za učiteljici; | • 

5.) na štirirazredni osnovni šoli p r i S v . J a n ž u 
p r i D r a v o g r a d u eno mesto za učitelja in eno 
mesto za učiteljico; 

6.) na trirazredni osnovni šoli v Št. J a n ž u 
n a V i n s k i g o r i dve mesti za učiteljici; 

7.) na enorazredni osnovni šoli p r i Sv. J o š t u 
n a K o z j a k u mesto šolslcega upravitelja; 

8.) na enorazredni osnovni šoli n a P l e š i v c u 
mesto šolskega upravitelja; 

9.) na trirazredni 'osnovni šoli v P o d g o r j u 
p r i S l o v e n j g r a d c u eno mesto za učiteljico; 

10.) na dvorazredni osnovni šoli v S e l i h - V r -
h i h mesto šolskega upravitelja in eno mesto za 
učiteljico; 

11.) na šestrazredni osnovni šoli z dvema vzpo
rednicama v S l o v e n j g r a d c u dve mesti za uči
telja in dve mesti za učiteljici; , 

12.) na trirazredni osnovni šoli z eno vzporednico 
v s k a l a h eno mesto za učitelja; 

13.) na enorazredni osnovni šoli v Š k a l s k i h 
C i r k o v c a h mesto šolskega upravitelja; 

14.) na šestrazredni osnovni šoli v š m a r t n e m 
p r i S l o v e n j g r a d c u dve mesti za učitelja; 

15.) na enorazredni osnovni šoli v Š m i k 1 a v ž u 
p r i S l o v e n j g r a d c u mesto šolskega upravi
telja; 

16.) na šestrazredni osnovni šoli s šestimi vzpo
rednicami in podružnico v Š o š t a n j u eno mesto 
za učitelja; 

17.) na šestrazredni osnovni šoli z dvema vzpo
rednicama v V e l e n j u eno mesto za učitelja; 

18.) na enorazredni osnovni šoli v Št. V i d u 
n a d V a l d e k o m mesto šolskega upravitelja; 

19.) na enorazredni osnovni šoli v Z a v o d n j a h 
mesto šolskega upravitelja. 

ХП. S r e z š m a r j e p r i J e l š a h : . 
1.) na trirazredni osnovni šoli v B u č a h eno 

mesto za učiteljico; 

2.) na petrazredni osnovni šoli z eno vzporednico 
v D o b j u eno mesto za učitelja in eno mesto za 
učiteljico; 

3.) na trirazrc-uni osnovni šoli n a D o n a č k i 
g o r i dve mesti za učiteljici; 

4.) na trirazredni osnovni šoli p r i Sv. F l o r i -
j a n u mesto šolskega upravitelja; 

5.) na trirazredni osnovni šoli z eno vzporednico 
v K o p r i v n i c i eno mesto za učiteljico; 

6.) na štirirazredni osnovni šoli v K o e t r i v -
n i c i eno mesto za učitelja; 

7.) na dvorazredni osnovni šoli v L e m b e r g u 
mesto šolskega upravitelja; 

8.) na dvorazredni osnovni šoli v 0 1 i m j u eno 
mesto za učiteljico; 

9.) na dvorazredni osnovni šoli v P e č i c a h 
mesto šolskega upravitelja; 

10.) na šestrazredni osnovni šoli p r i S v . P e t r u 
p o d S v e t i m i g o r a m i eno mesto za učitelja in 
eno mesto za učiteljico; 

11.) na štirirazredni osnovni šoli v P u š t a n j u 
eno mesto za učiteljico; 

12.) na trirazredni osnovni šoli v P o d č e t r t k u 
dve mesti za učiteljici; 

13.) na šestrazredni osnovni šoli v P o n i k v i 
eno mesto za učitelja; 

14.) na štirirazredni osnovni šoli v P r e v o r j a h 
eno mesto za učitelja in eno mesto za učiteljico; 

15.) na trirazredni osnovni šoli v P r i s t a v i eno 
mesto za učiteljico; 

16.) na trirazredni osnovni šoli p r i Sv. R o k u 
ob S o 11 i eno mesto za učiteljico: 

17.) na trirazredni osnovni šoli n a S l a d k i 
g o r i eno mesto za učiteljico; 

18.) na štirirazredni osnovni šoli z eno vzpored
nico v S l i v n i c i p r i C e l j u eno mesto za uči
telja; 

19.) na štirirazredni osnovni šoli p r i Sv. V i d u 
p r i G r o b e l n e m eno mesto za učitelja; 

20.) na štirirazredni osnovni šoli p r i Sv. V i d u 
p r i P l a n i n i mesto šolskega upravitelja; 

21.) na štirirazredni osnovni šoli v Z i b i k i eno 
mesto za učitelja; 

22.) na petrazredni osnovni šoli z eno vzpored
nico v Ž e t a l a h eno mesto za učitelja. 

imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 
zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i б n i p r i s a d . 

Čakovec: Čakovec, okolica (Ivanovec 1 dvorec). 
Maribor, desni breg: Dežno (Varoš 1 dvorec). 

S m r k a v o s t . 
Maribor, levi breg: Šetarova-Radehova (Šetarova 

1 dvorec). 
S v i n j s k a r d e č i c a . 

Maribor, levi breg: Sv. Marjeta ob Pesnici (Lo-
žane 1 dvorec). Ptuj: Pušenci (Pušenci 1 dvorec). 
Stojnci (Stojnci 1 dvorec), Zabovci (Zabovci 1 dvo
rec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Ptuj: Šardinje (Ključarovci 1 dvorec). 
V M a r i b o r u , dne 14. maja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi sodisi in sodnih oblastev. 
Preds. 1261/18/26—38. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani razglaša, da se 

prične tretje porotno zasedanje pri okrožnem so
dišču v Mariboru dne 10. s e p t e m b r a 19 28. in 
ne, kakor je bilo prvotno dovoljeno in razglašeno,* 
dne 17. septembra 1928. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 15. maja 1928. 

Z a s r e z a P t u j i n C e l j e 
po ena služba sreskega pomožnega učitelja. 

* * * 
Prosilci, ki se jim je prtenala stalnost v državni 

službi po členih 16. in 18. uradniškega zakona, naj 
vlože prošnje, naslovljene na ministrstvo za pro-
sveto, pri svojem šolskem upravitelju, in sicer za 
vsako službo posebe, ter naj prilože službeno raz
predelnico, v kateri je navesti tudi s k u p i n o in 
k a t e g o r i j o , izpričevalo zrelosti in izpričevalo 
učne usposobljenosti v izvirniku ali v sodno overov
ljenem prepisu, izpisek iz uslužbenskega lista o do
sedanjem zaporednem službovanju in o vseh dose
danjih bolezenskih in drugih dopustih, overovljen 
po šolskem upravitelju, odnosno sreekem šolskem 
nadzorniku, in zdravniško izpričevalo, če prosilec še 
ni po razpisu stalno nameščen, 

n a j k e s n e j e d o d n e 10. j u n i j a 1 9 2 8. 
Šolski upravitelj jih odpošlje v dveh dneh svo

jemu «reškemu poglavarju, ta pa po vpisu službene 
ocene onemu sreskemu poglavarju, v čigar področju 
je razpisana služba. 

Pristojni sreski poglavar sestavi razpredelnico 
prosilcev (kompetenčno tabelo), ki jo predloži z 
vsemi prošnjami velikemu županu mariborske ob
lasti v Mariboru 

n a j k e s n e j e d o d n e 15. j u n i j a 1 9 2 8. 
Predložiti je treba tudi negativna poročila. Ne

dostatno opremljene ali prepozno vložene prošnje se 
ne bodo vpoštevale. 

Prošnje je treba opremiti s kolkom za 5 Din, 
vsako prilogo, razen službene razpredelnice, pa s 
kolkom za 2 Din, če priloga še ni kolkovana. Kolek 
za rešitev se bo zahteval ob morebitnem imenovanju 
dotičnoga prosilca. 

V M a r i b o r u , dne 12. maja 1928. • 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
prosvetni inspektor dr. Fr. Kotnik s. r. 

Vet. br. 51/21. 

Izkaz o stanju živalskih kožnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 14. maja 1928. 
O p o m b a : Imena sedežev sreekih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 

U 197/27—16. 1096 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano okrajno sodišče je razsodilo s sodbo 

z dne 31. januarja 1928., U 197/27—9, da je Franc 
R e p e n s e k, star 58 let, gostilničar v Nizki vaai 
pri Rečici ob Savinji,- kriv prestopka po Členu 6. za
kona o pobijanju draginje življenskih potrebščin in 
brezvestne spekulacije, storjenega s tem, da ni imel 
dne 7. septembra 1927. v svoji gostilni niti sumarno 
niti podrobno označenih cen za vino tako, da bi jih 
bil lahko vsakdo razločno videl. 

Zaradi tega je bil obsojen p'o členu 6. navedenega 
zakona na 12 ur zapora in na 100 Din denarne kazni, 
ki se izpremeni ob neizterljivosti v nadaljnjo kazen 
dveh dni zapora. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek II., 
dne 5. maja 1928. 

1093 S 26/27—16. 

Oklic. 
V konkurzu Antona N o v a k a , lastnika «Ode-

ona» v Ljubljani, Vegova ulica, se določa narok za 
likvidiranje in ustanovitev vrste naknadno priglaše
nih in onih terjatev, ki bi se morda še priglasile, m 
dan 2 2. m a j a 1 9 2 8 . ob desetih pri tem sodišču v 
sobi št. 140. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 28. aprila 1928. 

S 5/28-47. 1094 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
Prezadolženec: Ivan L u p š e, trgovec v Ljub

ljani, Karlovška cesta št. 30. 
Za razpravljanje in sklepanje o prisilni poravnavi, 

ki jo predlaga prezadolženec, se določa narok na 
dan 8. j u n i j a 1 9 2 8 . ob desetih pri tem sodišču 
v sobi št. 126. 

Prezadolženec mora priti k naroku osebno. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 3. maja 1928. 

S 22/27—26. 1076 
Sklep. 

V konkurzni stvari firmo: cM e t r a», d. d., zdru
žene tvornice trakov in pramenov v Ljubljani, po
trjuje konkurzno sodišče prisilno poravnavo, ki jo 
je sklenila prezadolženka pri naroku z dne 3. aprila 

* Uradni list 128 z dne 24. decembra 1927. 
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1928., in sicer tako, da se plačajo predmetne likvi
dirane terjatve I. in II. razreda konkurznih upnikvv 
v popolnem znesku, upnikom III. razreda pa se 
plača 10%na kvota v šestih mesecih po pravnomočni 
odobritvi sodne poravnave, in sicer v dinarski valuti 
po tečaju, ugotovljenem na dan, ko je bil konkurz 
otvorjen, za terjatve v tuji valuti. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek Ш., 
dno 5. maja 1928. 

S 10/27—75. 1086 

Potrditev prisilne poravnave. 
Odobruje se poravnava, ki jo je sklenil dne 

30. aprila 1928. konkurzni dolžnik Janko B o ž i č, 
trgovec v Celju, s svojimi upniki za 10%. njih ter
jatev do otvoritve konkurza, plačljivih v 14 dneh 
po pravnomočnosti .prisilne poravnava 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 2. maja 1928. 

S 16/27—83. * 1088 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Franc L e s j a k , pekovski moj

ster na Bregu pri Celju. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 16/27—3 o prezadolženčevi imovini, je po § 157. 
k. r, odpravljen, ker se je sklenila prisilna porav
nava. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 
dne 9. maja 1928. 

S 9/27—9. 1069 
Odprava konkurza. 

Prezadolženca: Janez J e z a in Marija J e z a . 
posestnika v Hajdinu. 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 
S 9/27—3 o imovini teh prezadolžencev, je po § 167. 
k. r. odpravljen, ker so temu pritrdili vsi upniki. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 3. maja 1928. 

S 29/27—S. 1087 
Odprava konkurza. 

Prezadolženca: Matija. P r a p r o t n i k in Tere
zija . P r a p r o t n i k, trgovca v Središču. 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 
8 29/27—2 o imovini teh prezadolžencev, je po 
§ 166., odstavku 2., k. r. odpravljen, ker ni kritja 
za stroške postopanja. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek Ш., 
dne 3. maja 1928. 

S 10/27—19. , 1098 

Odprava konkurza* 
Prezadolženca: Rudolf A n d e r l i č in Matilda 

A n d e r 1 i č, trgovca in posestnika v Ormožu. 
K-onkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 10/27—2 o imovini teh, prezadolžencev, je po 
§ 157. k. r. odpravljen, ker se je sklenila prisilna 
poravnava. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne .10. maja 1928. 

.S 3/28—1. 1066 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Antona K a j -

f e ž a st., industrijca v Kočevju, registriranega pod 
firmo: Anton Kajfež v Kočevju. 

Konkurzni komisar: Jakob Jerman, okrajni sod
nik in predstojnik sodišča v Kočevju. 

Upravnik mase: dr. Štefan Rajh, odvetnik v Ko
čevju, njegov namestnik dr. Ferdinand Siegmund, 
odvetniški kandidat v Kočevju. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Ko
čevju dne 2 2. m a j a l 9 2 8 . ob desetih. Oglasitveni 
rok do dne 1 0. j u n i j a 1 9 2 8. pri imenovanem so
dišču. Ugotovitveni narok pri imenovanem sodišču 
dne 2 6. j u n i j a 1 9 2 8. ob desetih. 
Okrožno kot trgovinsko sodišče v Novem mestu, 

oddelek IL, 
dne 5. maja 1928. 

S 2/28—11. 

337 

Sklic zbora upnikov. 
1123 

Prezadolženec: Ivan L a v r i č, posestnik in trgo
vec v Toplicah. 

Na predlog upravnika1 konkurzne mase in dveh 
upnikov se sklicuje zbor upnikov na dan 5. j u n i j a 
19 2 8. ob pol enajstih pri tem sodišču v sobi št. 58. 

Sklepalo se bo o sprejemu ponudbe upnice Ane 
Kumpove, da umakne prijavo svoje terjatve v zne
sku 100.000 Din in plača v konkurzno maso 10.000 Din 
v gotovini, proti temu, da''so vknjižba njene terjatve 
v znesku 100.000 Din pri prezadolženčevih nepre
mičninah pod vi. št. 201, katastralna občina Toplice, 
in 673, katastralna občina Jurka vas, ne izpodbija 
in da se te nepremičnine, ocenjene v konkurznem 
predlogu z zneskom okoli 26.000 Din, po upravniku 
konkurzne mase pa do zneska 45.000 Din, izločijo iz 
konkurzne mase. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek IL, 
dne 9. maja 1928. 

E 108/27—3. 1117' 
Oklic. 

Alojziju J u n k a r j u, posestniku na Raki št. 74, 
je vročiti v izvršilni stvari Jakoba Srebernjaka v 
Cirju št. 107 zaradi 257 Din sklep z dne 28. februarja 
1927., opr. št. E 108/27—1, s katerim se je dovolila 
prisilna dražba nepremičnine vi. št. 148, davčna ob
čina Raka. 

Ker.je sedanje bivališče Alojzija Junkarja ne
znano, se mu postavlja za skrbnika Janez Grm, po
sestnik na Pristavi. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 12. maja 1928. 

A I 372/28—4. 1125 3—1 

Poziv dedičem, volilojemnikom in upnikom 
inozemskega državljana. 

Karel P o l e k , vratar v.Ljubljani, Valvazorjev 
trg št. 1, pristojen v' Andëlsko Horo, državljan re
publike češkoslovaške, je dne 28. februarja 1928. 
umrl. 

Sporočilo poslednje volje se ni našlo. 
Vsi .dediči, volilojemniki in upniki, ki so držav

ljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ali v 
tuzemstvu živeči tujci, se pozivljejo, naj napovedo 
svoje zahteve do zapuščine najkesneje do dne 
10. a v g u s t a 1 9 2 8 . pri podpisanem sodišču. 

Letnik X. 
Sicer bi se smela zapuščina izročiti ne glede na te 
zahteve inozemskemu oblastvu ali osebi, ki jo poveri 
to oblastvo. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 10. maja 1928. 

Ne 208/28. 1122 

Na prošnjo Frančiške K o l m a n i č e v e , kuha
rice v Varaždinu, se uvaja postopanje za amortiza
cijo nastopne vložne knjižice, Id jo je prosilka baje 
izgubila: Vložna knjižica Okrajne posojilnice v Lju
tomeru št. 4465 na ime: Frančiška Kolmanič izVo-
gričevcev in z gotovino 1816 Din. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne 
6. maja 1928., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je vložna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, 
dne 5. maja 1928. 

E 1064/27—11. 
Sklep. 

1089 

Na javni dražbi dne 24. aprila 1928. ni bilo no
bene ponudbe. Zaradi tega je izvršba po prisilni' pro
daji nepremičnin: vi. št. 257, 903 in 1125, katastralna 
občina Turnišče, dovoljena s sklepom z dne 15. no
vembra 1927., opij. št. E 1064/27—1, po § 151. L r. 
ustavljena. 

Pred potekom pol leta od dTažbenega naroka se 
ponovna uvedba1 dražbenega postopanja ne more 
predlagati. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 24. aprila 1928. 

E 1200/27—13. 1090 
Sklep. 

Na javni dražbi dne 26. aprila 1928. ni bilo no
bene ponudbe. Zaradi tega je izvršba po prisilni pro
daji nepremičnin: vi. št. 1195, katastralna občina 
Turnišče, dovoljena s sklepom z dne 24. marca 1928., 
opr. št. 1200/27—1, po § 151. i. r. ustavljena. 

Pred potekom pol leta od dražbenega naroka se 
ponovna uvedba dražbenega postopanja ne more 
predlagati. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek IL, 
dne 26. aprila 1928. 

Proglasitve za mrtve. 1070 

Okrožno s o d i š č e y N o v e m m e s t u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj naređeni 
pogrešanci za mrtve, ker se more o njik po § 1. zakona z dne 31. marca 1918., drf. zak. Št 128, 
o pogrešancih, označenih z *, pa po § 24., št. 1, obč. drž. zaL, domnevati, da so umrli Vsakdo, ki 
bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to sporoči sodišču ali pa skrbnika. Pogrešance same 
pa pozivlje .sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj nra dado to kako drugače na znanje. 

Ime In rojstni dan, 
stan In zadnje biva
lišče pogrešancev 

Karel Debeljak, 
rojen dne 24. junija 
1891., pristojen v Ve
like Lašče, posest

nikov sin. 

Alojzij Pucelf, 
rojen dne 14. februarja 
1890. v Dobruškl vasi, 
občina okocijan, po

sestnikov sin. 

Franc Šenica, 
rojen dne 24. septem
bra 1872. v Dolenjih 
Sušlcah, občina To

plice, posestnik. 

• Franc Ložina, 
rojen dne 4. decembra 
1877., pristojen v Šent-
rupert, posestnikov sin. 

* Alojzij Jerlček, 
rojen dne 4. januarja 
1885., posestnik v Pri

stavi št. 16. 

Janez Kos, 
rojen dne 12. avgusta 
1872., posestnik v Mar-

tinji vasi št. 16. 

Alojzi) Beve, 
rojen dne 31. avgusta 
1891., naiemničin sin 
pri Sv. Križu št. 11. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odšel leta 1915. na gališko 
bojišče, bil dne 13. septem
bra 1915. ranjen ter prišel 
nato v rusko ujetništvo; od 
dne 24. decembra 1915. nI 

več glasu o njem. 

Odšel leta 1914. na vojno; 
od takrat ni več glasu o njem. 

Odšel leta 1915. na gališko 
bojišče; od dne 14. avgusta 
1916., ko se Je udeležil bitke 
pri Stanislawówu, pogrešan. 

Odšel pred 20 leti v Ameriko, 
odkoder pisal zadnjikrat pred 
več nego 10 leti; od takrat 

ni več glasu o njem. 
Odšel pred 17 leti v Ameriko 
In se zadnjikrat oglasil me
seca aprila 1918.; od takrat 

ni več glasu o njem. 
Odšel ob splošni mobilizaciji 
s Črnovojniškim artiljerijskim 
oddelkom 'v vojno ter se zad
njikrat oglasil leta 1915.; od 
takrat ni več glasu o njem. 

Odšel leta 1914. s 25. domo
branskim polkom v vojno ter 
zadnjikrat pisal leta 1914.; 
od takrat ni več glasu o njem. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Oče 
Anton Debeljak, 

posestnik 
v Gornjih Retjah 

št 2. 

Oče . 
Franc Pucelj 

v Tomažji vasi 
št. 13. 

Žena 
Marija Šenica, 
posestnikova 

žena 
v Dolenjih 

Sušicah št. 6. 

Brat 
Jože Ložina 

v Prelesju št. 14. 

Žena 
Alojzija Jeriček, 

i posestnica 
v Pristavi št. 16. 

Sin 
Janez Kos, 

posestnikov sin 
v Martinji vasi 

št. 16. 
Mati 

Jožefa Beve, 
najemnica 

pri Sv. Križu 
št. 11. 

Ime In bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

— 

— 

— 

— 

— . 

— 

— ' 

Dan 
In opr. št. 

oklica 

2.3.1928.; 
T 3/28-5. 

12.3. 1928.; 
T 7/28-2. 

t 

8. 3.1928.; 
T 6/28-4. 

16.4. 1928.; 
T 11/28-4. 

17. 4.1928.; 
T 12/28. 

16.4. 1928.; 
T 13/28. 

16. 4. 1928.; 
T 14/28. 

Okllcnl rok 
poteče dne 

1. novembra 
1928. 

1. novembra 
1928. 

1. novembra 
1928. 

1. junija 
1929. 

1. junija 
1929. 

1. januarja 
1929. 

1. januarja 
1929. 
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Razglasi raznih uradov in oblastev. 

152. 
Tarifna obvestila.* 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiume), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 
in postajami madžarskih železnic (2). 

Dopolnitve, izpremembe in popravki železniške tarife za prevoz blaga z dne 1. marca 1928. 

Z veljavnostjo od dne 15. m a r c a 1928. do preklica, odnosno do izvedbe v tarifi, je t reba izvršiti 
v tej tarifi naslednje dopolnitve, izpremembe in popravke: 

N a 350. strani naj se uvrsti v «Tumačenju skraćenih naziva železnica» po abecednem r e d u : 
«Sz. hm. hév.—Lokalna železnica Szentes-Hodmezovâsârhely». 

N a 374. in 375. strani naj se uvrste v razpredelnico odseka D '(Odredbe za reekspediciju)> po 
abecednem redu naslednje postaje z dotičnimi p o d a t k i : 

5a 

18a 

43 a 

Budafok Häros . . . 

Budapest—Lipótvaros 

Miskok 

«Atlantica Trust» Közra 
tärak r. t 

«Metropolis» raktârhazak 
es szâllitâsi r. t. . . . 

Strasser ćs König . . . 

hârosi 
1 ! -

I 

i 

i i 
- i i ; i 

Pri zaporedni številki 6 naj se popravi v raz-
predelku: «Reekspedicijsko mesto» naziv firme: 
«Dr. Gundel» v: «Dr. Gunde»; pri zaporedni številki 
26 pa naj se v razpredelku: «Semenje» namesto: 
«—» vpiše: «I»; pri zaporedni številki 51 naj se pxe-
črta v razpredelku: «Reekspedicijsko mesto» firma: 
«Express» nemzetk. szàll. r. t. z vsemi podatki. 

Na 389. strani naj se vpišejo pri zaporedni šte
vilki 49: «Kože», točki a), v drugi vrsti za besedami: 
«krecom nakvašene» besede: «pa i sušene». 

Na 401. strani naj se pri zaporedni številki 123, 
točki a), v petem vertikalnem razpredelku («od») 
namesto: «—» vpiše: «I». 

Na 143. strani naj se uvrsti v: «Spisek puteva» 
za Trst nova proga za pošiljanje, in sicer: 

«Broj 51 — Hódmezóvasarhely - Röszke - Postu-
mia» in na 144. strani za Reko (Fiume): 

«Broj 41 — Hódmezóvasarhely - Röszke - Fiume 
trs.» 

Na straneh 146. do 153. naj se vpišejo po abe
cednem redu v daljinarju naslednje nove postaje z 
navedenimi podatki: 

Na 176. strani naj se vpiše v tarifo br. 12. postaja 
z nazivom: Budafok-Hâros z vozninskimi stavki, ki 
veljajo za Trst (Trieste) in Reko (Fiume): 

db kom 5t 

Budapest D. V. . . 
Budapest—Kelenföld 
Budapest M. A. V. . 

4410 
4410 

j 3675 
3675 

4500 j 3750 

lOt 

3265 
3265 
3335 

15t 

3010 
3010 
3075 

1 
2015 182511710 2015'1695:1655 

2 
1 
2 
10 
2 
51 

2 

1 
1 
1 
6 
1 
49 

1 

Budafok—Haros . . . . 
Budapest—Hengermalom 
Diosgyör ivasgyar . . . . 
Györ—Kohn—Olajmüvek 
Karezag 
Szentes 

Vâcz 

MÄV 
MÄV 
MAV 
MÄV 
MÂV 
S/. H m 
hév. 
MÂV 

654 
620 
866 
628 
834 
786 

725 

592 
600 
804 
619 
773 
728 

659 

Na 147. strani naj se popravi pri postaji z nazi
vom: Csongrad razdalja: «764 km» v: «767 km». 

Na 157. strani naj se precrta y tarifi br. 1. po
staja z nazivom: Eresi z vsemi podatki. 

Na 158. strani naj se popravijo vozninski stavki 
pri postaji z nazivom: Marionvâsâr za Trst (Trieste) 
in Reko (Fiume) tako-le: 

| 5465 | 4250 | 3650 | 3255 | 

Na 161. strani naj se vpiše v tarifi br. 3. postaja 
z nazivom: Budafok-Hârcs z naslednjimi vozninskimi 
stavki za Tret (Trieste) in Reko (Fiume): 

1 
1720 1670 1720 1695 

Na 166. strani naj se vpiše v tarifo br. 5. postaja 
z nazivom: Budafok-Hâros z naslednjimi vozninskimi 
stavki za Trst (Trieste) in Reko (Fiume) : 

1665 1610 

Na 170. in 171. strani naj se dopolni razpredel
nica tarife br. 8. z naslednjimi postajami in voznin
skimi stavki, ki veljajo za Trst (Trieste) in Reko 
(Fiume): 

2270 j 1955 | 1890 
Na 188. m 189. strani naj se popravijo v tarifi 

br. 14. stolpcu 19., dosedanji 5tonski vozninski stav
ki «1535», ki veljajo za postajo z nazivom: Bihar-
keresztes hatar» v: «2535». 

Na straneh 198. do 201. naj se vpiše v tarifi 
hr. 26. postaja z nazivom: Györ-Kohn-OIajmüvek. V 
11. in 12. stolpec naj se vpišejo za Trst (Trieste) in 
za Reko (Fiume) ti-le vozninski stavki: 

11 12 
2210 2935 I 2690 | 2640 | 2710 \ 2440 . 

OstaJi stolpci 1. do 10. in 13. do 20. ostanejo za 
sedaj neizpolnjeni. 

Na 202. strani naj se prečrtajo v tarifi br. 28. vsi 
vozninski stavki ter naj se nadomeste z naslednjimi: 

Trieste 

10t 15t 

Fiume 

lOt 15t 

Baia 2180 2090 1985 1900 
Budapest D. V 1665 1665 1665 1665 
Budapest Kelenföld 1665 1665 1665 1665 
Budapest M. A. V 1700 1700 1700 1700 
Györ 1530 1530 1530 1530 
Györ—Kohn—Olajmüvek . . . . 1695 1675 1695 1675 
Szombathely I960 1885 1960 1885 

Na 203. strani naj se glasi v tarifi br. 29. bese
dilo v zaglavju stolpca 1. (za Trst [Trieste] in za 
Reko [Fiume]): «od ili do». 

Na isti strani naj se prečrtajo v tarifi br. 29. voz
ninski stavki stolpca 1. za Trst (Trieste) in Reko 
(Fiume), in sicer pri postajah z nazivom: Budapest 
D. V., Budapest Kelenföld in Budapest Mâv, ter naj 
se nadomeste s spodaj navedenimi stavki. V isti ta
rifi naj se nadomeste vsi dosedanji vozninski stavki 
pri postaji z nazivom GyöT s spodaj navedenimi 
stavki: v to tarifo naji se nadalje uvrete postaje z 
nazivom: Budafok-Hâros, Györ in Györ-Kohn-Olaj
müvek, z naslednjimi vozninskimi stavki: 

Bckéscsaba . . . 
Budafok-Hâros . 
Budapest— 

Hengermalom . 
Csongräd . . . . 
Debreczen . . . 
Debreczen 

Saletrom utca . 
Gyoma 
Karczag . . . . 
Kiskuntélegyhâzai 
Kiskunhalas. . . 
Szentes 
Szolnokteherp.u. 
Vâcz 

1 

1815 
1545 

1710 
1490 

1560 1505 
1765 1665 
1810 1730 

1915 1795 
1765 1665 
17651665 
17301630 
1520 1495 
17951730 
16551610; 
16251540 

1815 
1545 

1560 
1765 
1810 

1915 
1765 
1765 
1730 
1520 
1795 
1655 
1625 

1710 
1490 

1505 
1665 
1730 

1795 
1665 
1665 
1630 
1495 
1730 
1610 
1540 

1675 
1435 

1450 
1640 
1695 

1765 
1640 
1640 
1600 
1520 
1795 
1580 
1515 

1585 
1370 

1385 
1535 
1600 

1665 
1535 
1535 
1520 
1495 
1755 
1500 
1445 

1745 
1480 

1500 
1700 
1765 

1835 
1700 
1700 
1660 
1520 
1705 
1640 
1575 

1645 
1410 

1430 
1600 
1660 

1730 
1600 
1600 
1575 
1495 
1610 
1555 
1495 

Von oder nach Trieste/Fiume 

1 

1655 
1655 
1655 
1700 
1520 
1655 

1655 
1655 
1655 
1700 
1520 
1650 

2 

3195 

2770 
2790 

2285 

2530 
2590 

2215 

2375 
2440 

Budafok-Hâros . . . . 
Budapest D. V 
Budapest—Kelenföld . . 
Budapest M. A. V. . . . 
Györ 
Györ—Kohn—Olajmüvek 

Na 210. strani naj se uvrsti v tarifi br. 32. postaja 
z nazivom: Budafok-Hâros z naslednjimi vozninskimi 
stavki, ki veljajo za Trst (Trieste) in Reko (Fiume): 

5t 
2040 

lOt 15t 
1540 j 1490 

Na 269. strani naj se prečrtajo v tarifi br. 117. 
vozninski stavki tudi pri postajah z nazivom: Simon
tornya, Székesfehérvar in Szombathely ter naj se 
nadomeste z naslednjimi: 

Na 300. strani naj se popravi vozninski stavek 
za 15 ton pri postaji z nazivom: Biharkeresžtes hatdr, 
ki velja za Reko (Fiume), v : «2525». 

Na 312. strani naj so popravi v poziciji br. 8. do
datka lOtonski vozninski stavek «1930» v stolpcu 1. 
pri postaji z nazivom: Mezöhegyes za Trst (Trieste) 
in tudi za Reko (Fiume) v: «1865». 

Na 316. strani naj se v poziciji br. 10. v vodo
ravnem razpredelku prečrta znak «—» ter naj se 
nadomesti z znakom « 0 » . 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 24. marca 1928.; G. D. br. 17.751/28. 

* 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko Avstrijo (13). 

Železniška tarifa za prevoz blaga, ki velja od dne 
1. januarja 1928. 

Izpremembe in dopolnitve. ' 

Z veljavnostjo od dne 1. aprila 1928. do preklica, 
odnosno do izvedbe v tarifi, naj se vpišejo v tej ta
rifi v spodaj navedenih izjemnih tarifah po abeced
nem redu naslednje postaje z vozninskimi stavki, 
označenimi v groših za 100 kg: 

Izjemna tarifa 9. 
Trieste Fiume 

Dölsach 224 235 
Göpfritz 368 386 
Hall 270 282 
Heimschuh ' . . . . 234 234 
Kematen in Tirol . . . . . . . . 277 291 
Matrei 294 309 
ötzthal 295 310 
Rotz 365 365 
St. Anton am Arlberg 305 320. 
Schwarzenau 377 396 
Söll-Leukenthal 258 273 

Izjemna tarifa 69. 

Trieste Fiume 
A B A B 

Göpfritz 325 362 341 380 
Retz 298 320 298 320 
Schwarzenau 333 373 349 392 

Na 55; strani naj se vpiše v odsoku F (daljinar 
i propisi za upućivanje) po abecednem redu postaja: 
«| 30 | Heimschuh . . . . | O.B.B. | 343 | 334 |». 

V izjemni tarifi 9. naj se popravijo pri postaji z 
nazivom: Mosel vozninski stavki «183» v: «214» in 
«192» v: «225». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 26. marca 1928.; G. D. br. 20.093/28. 

* 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko Avstrijo (16). 

Dopolnitve železniške tarife z dne 1. januarja 1928. 
Z veljavnostjo od dne 1. aprila 1928. d o preklica, 

odnosno do izvedbe v tarifi, naj se uvrstita v tej ta
rifi naslednji postaji z vozninskimi stavki, navede
nimi v groših za 100 kg: 

Izuzetna tarifa 78. 
Trieste Fiume 

Rohrbach-Berg 740 7/7 

Pozicija 9. dodatka. 
Trieste Fiume 

A B A B 

Simontornya . . . . 
Székesfehérvar . . . 
Szombathely . . . . 

Trieste 

2140 
2145 
1925 

1840 
1830 
1660 

1745 
1725 
1575 

Fiume 

1930 
2145 
1925 

1660 
1830 
1660 

1575 
1725 
1575 

Na 282. strani naj se prečrtajo v tarifi br. 142. 
dosedanji vozninski stavki ter naj se nadomeste z 
naslednjimi: 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 18. a p r i a 1928., št. 85/XXVHI. 

Gratwein. 
1 | 2 
3163 

1 
3703 

2 
4243 

JU 
3163 

1 
3650 

. 2 

4137 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 31. marca 1928.; G. D. br. 22.202/28. 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko Avstrijo (14). 

Dopolnitve železniške tarife za prevoz blaga 
• z dne 1. januarja 1928. 

Z veljavnostjo od dne 1. aprila 1928. do preklica, 
odnosno do izvedbe v tarifi, naj se uvrsti v izjemni 
tarifi 69. te tarife po abecednem redu postaja z nazi-
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vom: Achau z vozninskimi stavki, navedenimi v 
groših za 100 kg: _ . . , „ 
ö B Trieste Fiume 

A B A В 
Achau . 284 372 284 372 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 31. marca 1928.; G. D., br. 22.203/28. 
* 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in postajami madžarskih železnic (4). 

Dopolnitve železniške tarife za prevoz blaga 
z dne 1. marca 1928. 

Z veljavnostjo od dne 15. marèa 1928. do pre
klica, odnosno do izvedbe v tarifi, naj se izvrše v 
tfj tarifi naslednje dopolnitve: 

Na. 151. strani naj se vpiše v daljinar po abeced
nem rodu naslednja postaja: 
«I 50 j 47 | Polgdr*** . |Db.f.hév. | 880 | 818 |» 

Na isti strani naj se pripiše pod črto pripomba: 
«*** Bruto-opterećenje kola ne sme prekoračiti 

22-2 tone.» 
Na 197. strani naj se vpišejo v tarifi br. 25. po

staje z naizivom: Békéscsaba, Polgâr in Szolnok feher 
z naslednjimi vozninskimi stavki za Trst (Trieste) in 
za Rako (Fiume): 

Békéscsaba . . . 
Polgdr 

j Szolnok teher p. u. 

5t lOt ISt 

3155 
3585 
2935 

2875 
3245 
2690 

2680 
2990 
2510 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 31. marca 1928.;G. D. br. 20.159/28. 

* 

Lokalna tarifa za prevoz blaga itd. z dne 1. oktobra 
1926. 

Dopolnitev izjemne tarife br. l .a. 
Ker se je s tarifnim obvestilom M. S. br. 6440/27. 

objavljenim v «Službenih Novinah kraljevino Srba, 
Hrvata i Slovenaca» z dne 22. marca 1927., št. 64/ 
/ХШ, že izvršila dopolnitev izjemne tarife br. 1. a 
s postajo z nazivom: Novi Sad, so razveljavlja tarif
no obvestilo G. D. br. 15.515/28, objavljeno v «Služ
benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
z dne 23. marca 1928., št. 67/XX* kolikor se nanaša 
na lokalno tarifo.1 

Dopolnitve, izpremembe in popravki. 
Z veljavnostjo od dne 15. aprila 1928. naj *e 

vpiše v tej tarifi na 31. strani v izjemno tarifo 
br. 1. c in na 49. strani v izvozno tarifo br,. 1. po abe
cednem rodu'v seznamek postaj, od katerih velja 
izjemna, odnosno izvozna tarifa, tudi postaja z na
zivom : Donja Ćuprija,2 

Z veljavnostjo od dne 15. aprila 1928. naj se 
vpiše v tej tarifi na 59. strani, v izvozno tarifo br. 31. 
po abecednem redu v seznamek postaj, od katerih 
velja izvozna tarifa, tudi postaja z nazivom: Mokrin.8 

Z veljavnostjo od dne 1. maja 1928. naj se- pre
črta v izjemni tarifi br. l . d te tarife vse besedilo 
točke 1), novo besedilo pa naj se glasi: 

«Važi: 
1) od stanica, koje su navedene u izuzetnoj tarifi 

br. 1. c do svih stanica severne od linije Erdut>-
Petrovaradin-SmedeTevo (T. j . severno odnosno 
istočno od Dunava) i do Prahova Pristaništa.4» 

Z veljavnostjo od dne 15. aprila 1928. naj se 
uvrsti na 62. strani pri zaporedni številki 14 — Ko
noplja, sirova — v seznamek postaj, do katerih л elja 
ugodnost, postaja z nazivom: Torza.8 

V tarifnem obvestilu G. D. br. 17.493/28, ki je 
objavljeno v «Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca», z dne 28. marca 1928., št. 71/ 
/XXI,** naj se popravi, da je postaja z nazivom: Se-
svete uvrščena v seznamek postaj, .do katerih velja, 
a ne od katerih veJja izjemna tarifa br. 34.° 

V tarifnem obvestilu G. D. br. 17.524/28, ki je 
objavljeno v «Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca» z dne 28. marca 1928., št. 71/ 
/XXI, naj se popravi, da je postaja i nazivom: Pod-

* Uradni list Ћ dne 19. aprila 1928., št. 119/38. 
** Uradni list z dne 23. aprila 1928., št. 122/29. 

1 Odlok z dne 29. marca 1928., G. D. br. 15.515/28. 
2 Odlok z dne 24. marca 1928., G. D. br. 10.898/28. 
3 Odlok z dne 26. marca 1928., G. D. br. 18.880/28. 
4 Odlok z dne 27. marca 1928., G. D. br. 20.288/28. 
0 Odlok z dne 31. marca 1928., G. D. br. 14.769/28. 
« Odlok z dne 2. aprila 1928., G. D. br. 23.077/28. 

nart-Ктора uvrščena v seznamek posta.j, do katerih 
velja, a ne od katerih velja izjemna tarifa br. 34.7 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu. 
* 

Dopolnitev luške tarjfe z dne 1. oktobra 1926. 

Z veljavnostjo od dne 15. aprila 1928. naj se 
vpiše v tej tarifi na 39. strani v luško tarifo br. 32. 
po abecednem redu v seznamek postaj, od katerih 
velja Juška tarifa, tudi postaja z nazivom: Donja 
Ćuprija.8 

Z veljavnostjo od dne 15. aprila 1928. naj se 
vpiše v tej tarifi na 33. strani v luško tarifo br. 17. 
po abecednem redu v seznamek postaj, od katerih 
velja luška tarifa, tudi postaja z nazivom: Prahovo 
Pristanište.9 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu. 
* 

Potniška tarifa, del II., z dne 1. marca 1928. 
Popravek. 

V tarifnem obvestilu G. D. br. 17.802/28, ki je 
objavljeno v «Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvarta i Slovenaca» z dne 30. marca 1928., št. 73/ 
/XXIII,* naj se popravi, da velja to obvestilo od 
dne 15. aprila, ne pa od dne 1. aprila 1928. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 2. aprila 1928.; G. D. br. 20.994/28. 

* 
Železniška tarifa, del IL, za prevoz potnikov-, 

prtljage itd. z dne 1. marca 1928. 
Izprememba. 

Z veljavnostjo od dne 1. maja 1928. naj se pre
črta v tej tarifi v § 18. «Radnici» pod a) Pojedinačna 
putovanja, točka 1., in pod b) Putovanja u grupama, 
točka 1., povsod v prvem stavku* beseda: «najnižem» 
in naj se vpiše «IH.». 
Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 

dno 1. aprila 1928.; G. D. br. 20.907/28. 
* 

Dodatek I. k tarifi delu II. za odpremljanje potnikov, 
psov in ekspresnega blaga na progah Slavonske Po

dravske železnice, z dne 15. septembra 1923. 

Ker se je uvedla na potniške vozovnice na Sla
vonski Podravski železnici 5%na oblastna taksa, je 
dovolil'gospod minister za promet kraljevine: Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, da se zvišajo cene potniških 
vozovnic, obsežene v zgoraj navedeni tarifi, za 5 %. 

Zvišane cene potniških vozovnic so obsežene v 
I dodatku k omenjeni tarifi, veljajo pa od dne 
1. maja 1928. 

Direkcija Slavonske Podravske železnice v Beliscu, 
dne 15. aprila 1928.; št. 1080/28. 

Št. 5881Д—28. 

Natečaj. 
1121 3 - 1 

Podpisana direkcija razpisuje po členu 82. in na
slednjih členih zakona o državnem računovodstvu 

in po pravilniku z dne 18. novembra 1921. pismen 
natečaj za uporabo restavraeje: «Ljubljanski dvor» 
v istoimenski palači na vogalu Kolodvorske in Pra-
žakove ulice v Ljubljani. 

Licitacija se bo vršila dne 2 0. j u n i j a 1 9 2 8 . 
ob 11. uri pri občem oddelku te direkcije («Ljubljan
ski dvor», Ш. nadstropje, soba št. 19Ó). 

Uporaba se prične 14 dni po odobritvi licitacije 
in traja tri leta. 

V najem se oddado vsi prostori, doslej uporab
ljani za restavracijo, in pa naturalno stanovanje, se-
stoječe iz sedmih sob, kopalnice i. dr. v D7. nad
stropju palače: «Ljubljanski dvor». 

Natančnejša razdelitev prostorov je razvidna iz 
načrta, ki je na vpogled pri podpisani direkciji. Pro
stori se morejo tudi osebno ogledati vsak delavnik 
dopoldne. 

Zakupnik si mora ob svojih stroških nabaviti vso 
opremo za obratovanje restavracije, vse mobilije in 
potrebščine, t j . servise, posode, namizno perilo, ku
hinjski inventar, jedilno orodje itd. Nabavljeni in
ventar mora po obliki in množini ustrezati inven
tarju, ki je običajen v prvorazrednih restavracijah. 

Ponudbe, kolkovane s 100 Din, je treba vložiti 
zapečatene in z oznako na zavitku: «Direkcija dr
žavnih železnic v Ljubljani. Ponudba k št. 5881/1-28 
za restavracijo ,Ljubljanski dvor' ponudnika I. L». 

V zavitku mora biti ponudba v posebni zaprti 
kuverti, ločena od dokumentov. 

Kot jamčevino je treba položiti pri glavni bla
gajni te direkcije najkesneje do 10. ure dne 20. ju
nija 1928. 5 % ponujene vsote. 

Ponudniki, lri se licitacije ne udeleže osebno, mo
rajo poleg tega v ponudbi izjaviti, da so jim spe
cialni pogoji za oddajo restavracije: «Ljubljanski 
dvor» znani in da v celoti pristajajo nanje. 

Natančnejša pojasnila in podrobnejši pogoji se 
dobivajo pri podpisani direkciji (soba št. 54) vsak 
delavnik od 10. do 12. ure. 

Direkcija državnih železnic v Ljubljani, 
dne 10. maja 1928. 

* Uradni list z dne 24. aprila 1928.; št, 129/40. 
7 Odlok z dne 2. aprila 1928.. G. D. br. 23.135/28. 
8 Odlok z dne 24. marca 1928.', G. D. br. 18.898/28. 
» Odlok z dne 26. marca 1928.. G. D. br. 19.412/28. 

Št. 7915/28. 

Št, 2417. 1130. 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 140 ms jamskega lesa. 
Ponudbe naj se vlože do dne 2 9. m a j a 1 9 2 8. 
Več pri podpisani direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Zabukovci 
(pošta Griže), 

dne 16. maja 1928. 

L. št. 100. 

Razpis mest za občinske babice. 
Okrajni zastop v Laškem je sklenil subvencio

nirati v srezu Laškem tri babice s sedežem v Jur-
kloštru, na Zidanem mostu in v Breznem z mesečno 
podporo po 160 Din. 

Reflektantinje (diplomirane babice) se vabijo, naj 
predlože prošnje (kojkovane po tar. post. 1. in 5. in 
opremljene z babiško diplomo, rojstnim in domovin
skim listom in nravstvenim izpricevalom) najkesneje 
do dne 15. j u n i j a 1 9 2 8 . sreskemu poglavarju 
v Laškem. 

V L a š k e m , dne 14. maja 1928. 

Sreski poglavar: Pinkawa s. r. 

1048 Razglas. 
Lovske pravice spodaj navedenih občin novomeškega sreza bom oddajal v zaknp za spodaj 

navedene zakupne dobe po naslednjem načrtu: 

Kraj dražbe 

Sresko poglavarstvo 
v Novem mestu 

(soba št. 20) 

Sresko poglavarstvo 
v Novem mestu 

(soba št. 20) 

Okrajno sodišče 
v Žužemberku-

(razpravna dvorana) 

Začetek dražbe 
dne 

25. junija 1928. 
ob 9. uri 

27. junija 1928. 
ob 9. uri 

26. junija 1928. 
ob 11. uri 

Vrstni 
red 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Občina 

Novo mesto 
Mirna peč 

Št. Peter 
Bela cerkev 
Orehovica 
Brusnice 

Črmošnjice 
Poljane 
Toplice 

Gorenje polje 

Žužemberk 
Dvor 

Smuka 
Zagradec 

Zakupna doba 

od dne { do dne 

1. avgusta 1928. 
1. avgusta 1928. 
1. avgusta 1928. 
1. avgusta 1928. 
1. avgusta 1928. 
1. avgusta 1928. 

1. avgusta 1928. 
1. avgusta 1928. 
1. avgusta 1928. 
1. avgusta 1928. 

1. avgusta 1928. 
1. avgusta 1928. 
1. avgusta 1928. 
1. avgusta 1928. 

31. marca 1932. 
31. marca 1932. 
31. marca 1932. 
31. marca 1932. 
31. marca 1932. 
31. julija 1931. 

31. marca 1932. 
31. marca 1932. 
31. marca 1932. 
31. julija 1931. 

31. julija 1931. 
31. Julija 1931. 
31. Julija 1931. 
31. Julija 1931. 

Dražbeni in zakupni pogoji so interesentom razgrnjeni na vpogled med uradnimi urami pri 
podpisanem ereskem poglavarju (soba št. 17). 

Opozarjam, da bom odobril kot zakupnike le člane «Slovenskega lovskega društva». 
V Novem mestu, dne 5. maja 1928. _ , . , ., , . 

Sreski poglavar: Kaki s. r. 
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Razne objave. 
Opr. št. 454/28-16-1. 1120 

Razpis. 
Podpisani urad razpisuje s l u ž b o p o g o d 

b e n e g a z d r a v n i k a z a s p l o š n o p r a k s o 
za zdravniški okoliš L o g a t e c s sedežem istotam. 

Plača se določa vsako leto po pogodbi, priobčeni 
v «Rađniški Zaštiti» iz leta 1924., stran 172. 

Svojeročno spisane prošnje, opremljene z rojst
nim in domovinskim listom, s potrdili o dosedanjem 
.službovanju, o vpisu v imenik zdravniške zbornice, 
o zdravju in o ureditvi vojaške obveznosti, naj 
se vlože do dne 

1 2 . j u n i j a 1 9 2 8 . 
do 12. ure pri podpisanem uradu. Kesneje došle 
prošnje se ne bodo vpoštevale. 

Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani, 
dne 14. maja 1928. 

Vabilo na 3. redni občni zbor 
Centralne vinarne, 

d. d. v L j u b l j a n i , 

ki se bo vršil v ponedeljek dne 4. j u n i j a 1 0 2 8. 
ob petnajstih (ob 3. uri popoldne) v družbenih po
slovnih prostorih v Ljubljani VII., Frankopanska 

ulica št. 11. 

D n e v n i r e d : 

1.) Čitanje zapisnika o zadnjem občnem zboru. 
2.) Poročilo upravnega sveta. 
3.) Poročilo nadzorstvenega sveta. ' 
4.) Odobritev bilance za leto 1927. 
5.) Razdelitev čistega dobička. 1119 
6.) Nadomestna volitev v upravni svet. 
7.) Volitev v nadzorništvo. 
8.) Slučajnosti. 

* * * 

Po členu 14. družbenih pravil morajo položiti 
delničarji, ki se hočejo udeležiti občnega zbora, do 
dne 29. maja 1928. svoje delnice pri Vzajemni poso
jilnici, r. z. z o. z. v Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 7. 

Upravni svet. 

Ш8 3—2 Poziv upnikom. 

A g r a r n a z a j e d n i c a n a M a r o f u P i n c e , 
o b č i n a P i n c e , registrovana zadruga z neome
jeno zavezo, se je razdružila ter je prešla v likvi
dacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj ji prijavijo terjatve. 

Za likvidacijski odbor: 
Simon Baje s. r. Gašpar Udovičić s. r. 

1133 Objava. 
Izgubil sem zrelostno izpričevalo, ki ga je izdala 

državna gimnazija v Mariboru v šolskem letu 1926./ 
/1927. na ime: Alojaij Juranovič iz Banovcev (srez 
Ljutomer). 

Proglašam g a za neveljavno. 

Alojzij Juranovič s. r., 
v Mariboru, Korošceva ulica št. 17. 

Opr. št. 122/10—27—24. 1091 

Računski zaključek okrožnega urada za zavarovanje delavcev v Ljubljani. 

1124 Banka Pehanj & Ko., 
dražba z o. z. v Ljubljani. 

Bilanca z dne 3 1 . decembra 1927. 

Aktiva. 
Gotovina . . 
Poštna hra

nilnica. . . 
Vrednostni 

papirji. . . 
Lombardni 

dolžniki . . 
! Dolžniki . . 
| Inventar. . . 
i Transitoria . 

1,715.679 90 
195.244128! 
36.350Ì-

4.4001 -

j2,147.258i39 

Pasiva. 
Družbena 

glavnica. . 
Upniki . . . 
Čisti dobiček 

Din 

100.000 
1,952.267 

94.991 39 

2,147.25839 

Aktiva. B i l a n c a z d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 7 . P a s i v a . 

Blagajna 
Poštna hranilnica 
Banke in hranilnice . . . 
Razni dolžniki: 

a) tekoči računi . . . . 
b) razni dolžniki. . . . 
c) osebni računi . . . . 
č) pologi 

Dolžniki - delodajalci : 
a) prispevki 
b) regresi, obresti, stroški 

i. dr 
Tiskovine in porabni mate

rial (zaloga) 
Premični inventar . . . . 
Vrednostni papirji . . . . 

Din 

151.70348 
1,090.942|70 

44.642116 
321.434130) 
201.915 89 

62.79757 

Din 

14.014 

1,242.646 

630.789 

13,483.396 

2,160.416 

309.963 
2,854.532 

108.705 

191 

i 2. 

|20,804.464|03 

Upniki: 
a) tekočI računi . . . . 
b) razni dolžniki. . . . 
c) osebni računi . . . . 

Osrednji urad za zavarova
nje delavcev v Zagrebu: 
a) predpisani in odpisani 

prispevki 
b) pobrani in preodkaza-

ni prispevki . . . . 
c) razno 
č) likvidirana imovina 

okrajne bolniške bla
gajne v Ljubljani . . 

Sklad */4 poslovnega pre
bitka 

Poslovni prebitek v letu 
1927 

Din 

3,687.273 
29.268 
4.560 

2,271.773 41 

3,844.715:60 
33.60099 

4,581.608 57 

Din 

3,721.102!51 

10,731.698157 

5.387.398Ì81 

964.264 14'i 

Izguba. Račun izgube in dobička za leto 1927. 

! |20,804.464j03j 

Dobiček. 

Upravni stroški 
Vzdrževanje ambulatorijev 
Hranarina : redna, polovična 

in dvojna .' 
Podpore za porodnice — 

članice 
Podpore za porodnice — 

svojke 
Dečja oprema — članice . 
Dečja oprema — svojke . 
Podpore za dojilje . . . . 
Babiška pomoč — članice . 
Babiška pomoč — svojké . 
Pogrebnine 
Oskrba v bolnicah — člani. 
Oskrba v bolnicah — svojci 
Zdravila in zdravilni pri

pomočki — člani . . . 
Zdravila in zdravilnt pri

pomočki — svojci . . . 
Lečenje zob in zobne na

prave 
Razna kopališča in zdravi

lišča 
Zdravniki' 
Vzdrževanje avtomobila. . 
Delavsko sodišče 
Obresti 
Odpisi: a) od inventarja . 

b) od vrednostnih 
papirjev. . . . 

Poslovni prebitek v letu 
1927 

Din !p 
I ! 

9,846.334:71 

1,328.786 9tf 

206.800:65 
291.320 80 

1,641.570 60| 45.042 
159.327 
587.727 
356.990 

15,166.149 
972.720 

2,870.741 

733.747 

573.585 

300.607 
3,715.796 

4.295 

Din 

6,317.291:37; 
304.627Ì69 

29Ì.953J36J 

19.54706! 

25,081.453 

3,720.091 
3,305 

57.164 

311.500 

964.264 

Bolniški zavarovalni pri
spevki 

Povračila po § 11. zakona 
o zavarovanju delavcev 
(regresi) 

Obrtne globe . . . . . . 
Okrevališče «Jadran> na 

Rabu 

Din 

36,271.437 77 

I | 1136,759.699 71 

Nadzorstveni odbor pregledal in ugotovil pravilnost (sejni zapisnik z dne 9. marca in 11 
Odobreno po ravnateljstvu (sejni zapisnik z dne 21. marca 1928., točka 23.). 

Din 

261.305 
143.247 

83.708 

I ! 

j ||36,759.699|7l' 

marca 1928., točka 30.). 

Uprava. 

1116 Ljudska tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
B i l a n c a z d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 7 . 

Št. 

1. 
2. 

ii 
I 

5. 
6. 

Aktiva. 
Debitorji 
Inventar 
Nepremičnine ." 
Novec : a) blagajna 

b) poštna hranilnica v Ljubljani . 
Zaloga 

I z g u b a . . . . . • . 

Din 

607.578 
392.327 
279.605 

132 
4.968 

214.442:35 

4.379:37! 

2. 
3. 

14. 

K a p i t a l 

Pas iva . 

Din 

Deleži ! 625.000 

Banke 
Kreditorji 
Neizplačane dividende 

747.601 
117.423 

13.409 

Izguba. 

I,503.433|72 

Račun izgube in dobička za leto 1927. 

!|1,503.433|72 

Dobiček. 

Bančne obresti In stroški 
Bolniško, nezgodno in starostno zavaro

vanje 
Gremij tiskarnarjev 
Davki 
Inserati 
Plače uslužbencev 
Odpis: a) od inventarja IO'/«- • • • • 

b) od nepremičnin 1*1, . . . . 
c) od dolžnikov 

Pisarniške potrebščine, tiskovine, knjige 
Plin, tok, kurjava, razsvetljava 
Porto, telefon, telegraf 
Potnine 
Vzdrževanje: a) stavnice 

b) strojne dvorane. . . . 
Zavarovanje zoper požar in vlom . . . 
Izguba leta 1926 . . 

Din 

119.069 

37.709 
5.924 

29.374 
2.875 

556.280 
64.803 

7.918 
6.528 
6.758 

44.207 
8.559 
7.795 
2.299 

12.267 
6.601 
5.204 

924.175 07 

Št. 

Kosmati dobiček pri blagu 
Zaloga 
Izguba . . . . • 

Din 

705.353 
214.442 

4.379 

924.175 07 

Odgovorni urednik: Anton Fantek r Ljubljani. — Tisk« in izdaja: Delnfflc« tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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V Ljubljani, dne 21. maja 1928. 

/ 

Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADUTI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a : 
153. Navodila, kako naj se sestavi predlog proračuna državnih razhodkov in dohodkov s predlogom finančnega zakona za leto 1929./1930. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Uredbe osrednje vlade. 

153. 
Ker smo še v fazi finančnega formiranja in v 

času, ko je treba posvetiti politiki državnih razhod
kov v finančni in gospodarski prid države največjo 
pozornost, si moramo biti ob sestavi državnega pro
računa v svesti te potrebe, če mislimo realno delo
vati za sanacijo državnih financ. Po drugi strani za
hteva gospodarska bodočnost našega naroda, urav
nati razmerje razhodkov v državnem proračunu v 
tako smer, da se čim močneje podpira razvoj; na
rodne materialne kulture, t. j . : proračunski razhodki 
se morajo formirati tako, da bodo v skladu z maksi
malno potrebno akcijo države, ustvarjati čim boljše 
pogoje za ekonomski razvoj države. Potemtakem 
morajo stremiti vsi faktorja ki sodelujejo pri sestavi 
državnega proračuna, za tem, da se izvrši ta naloga, 
v čim popolnejši meri. 

Ce se bodo izdelovali projekti proračuna v mini
strstvih po teh načelih, stopimo po vsej priliki1 za 
korak naprej k sanaciji naših finančnih razmer. 

Da se doseže pri sestavi posebnih predlogov pro
računa za leto 1929./1930. poedinih ministrstev in 
naprav potrebna enotnost in se s tem olajša, uprosti 
in pospeši izdelava občega proračunskega predloga 
o državnih razhodkih in dohodkih s finančnim za
konom za leto 1929./1930., predpisujem na podstavi 
odredb členov 9. do 25. zakona o državnem računo
vodstvu kakor tudi v zvezi s členom 118. ustave ia 
s členom 386. finančnega zakona za leto 1928./1929. 
nastopna 

Navodila, 
kako naj se sestavi predlog proračuna 
državnih razhodkov in dohodkov s 
predlogom finančnega zakona za leto 

1929./1930.* 
I. Obče pripombe. 

S členom 290. finančnega zakona za leto 1924./ 
/1926. se je izvršil odstopek od odredbe člena 2. 
zakona o državnem računovodstvu in se je ustano
vilo načelo, da se prične proračunsko leto dne 
1. aprila enega leta in konča dno 31. marca prihod
njega leta. Ta odredba je veljala za leta 1926./1926., 
1926.Д927. in 1927./1928. ter se je obnovila tudi v 
končnem delu finančnega zakona za leto 1928./1929. 
Na podstavi tega zakonskega predpisa mora ob-
sezati tudi predlog proračuna državnih razhodkov 
in dohodkov za leto 1929L/1930. potrebne kredite in 
domnevne dohodke za čas od dne 1. aprila 1929. do 
dne 31. marca 1930. 

Ker pa mora biti po členih 75. in 113. ustave 
obči predlog proračuna razhodkov in dohodkov s 
predlogom finančnega zakona in z ekspozejem mini
stra za finance predložen narodni skupščini najkes-
neje do dne 20. novembra in ker mora po drugi 
strani minister za finance predhodno proučiti, pre
tresti in urediti vse posebne predloge ter skladno 
s členom 12. zakona o državnem računovodstvu iz
vesti ravnotežje med državnimi dohodlki in razhodki, 

* «Shižbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 11. maja 1928., št. 10бДхХГУ. 

dati predlog v pregled in odobritev ministrskemu 
svetu in naposled izdelati svoj ekspozé k temu 
predlogu, morajo biti po členu 9. zakona o državnem 
računovodstvu in po prvem odstavku člena 7. uredbe 
o tehnični sestavi proračuna državnih razhodkov in 
dohodkov vsi posebni predlogi proračuna razhodkov 
in dohodkov za leto 1929./1930. tako obče državne 
administracije (uprave) kakor tudi državnih pri
dobitnih podjetij in naprav vročeni ministrstvu za 
finance (proračunskemu oddelku — odseku za iz
delavo proračuna) najkesneje do dne 10. avgusta 1.1. 

Ta skrajni rok se nikakor ne sme podaljšati. Po
sebni predlogi, ki bi se poslali pozneje, se ne bodo 
mogli vzeti v poštev in oceno, predlog proračuna 
dotične naprave za leto 1929./1930. pa-mora biti za
ključen v tem primeru samo na podstavi onih po
datkov, s katerimi razpolaga ministrstvo za finance. 

Z uredbo o tehnični sestavi proračuna državnih 
razhodkov in dohodkov se je izvedla potrebna di
ferenciacija in po njej se je proračun razhodkov in 
dohodkov občih državnih funkcij in potreb — držav
ne administracije (uprave) —r izločil Iz proračuna 
razhodkov in dohodkov državnih podjetij in naprav. 
To se je izvedlo •zaradi tega, ker ee mora sestava 
državnega proračuna prilagoditi bistvu državnega 
gospodarstva. Specialno se mora proračun čiste 
državne administracije (uprave) izločiti iz proračuna 
državnih pridobitnih podjetij in naprav zato, ker so 
obrazložitve in podatki o sestavljanju proračuna za 
občo državno administracijo (upravo) povsem dru
gačni od onih, ki veljajo za sestavo proračuna 
državnih podjetij in državnega gospodarstva. Po eni 
strani se doseže s to izločitvijo boljše upravljanje 
razhodkov in dohodkov, po drugi pa tudi jasnejša 
slika o tem, kolika je dejanska obremenitev s pro
računom, koliko se dejanski obremenja prebivalstvo. 
Tako se dobi tudi boljša podstava, da je moči bolje 
oceniti umestnost nekaterih razhodkov, boljie oceniti 
možnost, ali jth more narodno gospodarstvo utrpeti, 
in naposled nujnost, da se nekateri razhodki vrše. 

Ta razdelitev proračuna na državno administra
cijo (upravo) ' in na državna pridobitna podjetja in 
državne pridobitne naprave, izvedena v proračunu 
za leto 1928./1929., se mora pridržati tudi v pred
logu proračuna za leto 1929./1930. 

Po členu 1. uredbe se deli državni proračun: 
a) na proračun občih državnih razhodkov in dohod

kov In 
b) na proračun razhodkov in dohodkov državnih 

pridobitnih podjetij in naprav. 
Vsote razhodkov in dohodkov enega in drugega 

proračuna se postavljajo: in odobrujejo samo v 
kosmatih zneskih. 

Obča.1 rekapitulacija državnega proračuna raz
hodkov in dohodkov se izkaœuje s proračunom občih 
državnih razhodkov in dohodkov ter obseza: 

seštevek vseh razhodkov in dohodkov proračuna 
občih državnih razhodkov in dohodkov; 

presežke razhodkov in dohodkov proračuna dr
žavnih pridobitnih podjetij in naprav. 

Proračun občih državnih razhodkov in dohodkov 
obseza po členu 2. te uredbe; 

1.) Proračun razhodkov obče državne admini
stracije (uprave), ki jo sestavljajo ti-le posamezni 
proračuni: 

vrhovne državne uprave; 
pokojnin, invalidskih podpor, razpoloženj, vzdr-

ževalnin, narodnih priznanj in pomoči; 

državnih dolgov; 
ministrstva pravde; 
ministrstva za prosveto (brez državnih tiskarn 

in narodnih gledališč); 
ministrstva za vere; 
ministrstva za notranje posle; 
ministrstva za narodno zdravje (brez državnih 

kopališč in kopališč v državni upravi, državnih 
zdravilišč in okrevališč, lekarne Zakladne bolnice v 
Zagrebu in vseh ostalih naprav te vrste kakor tudi 
vseh onih bolnic in sanitetnih naprav, ki se vzdržu
jejo po posebniih predpisih iz svojih lastnih dohod
kov in iz državne podpore); 

ministrstva za zunanje posle; 
ministrstva za finance (brez uprave državnih, 

monopolov, državnih posestev Belja in Topolovca in 
tvornice za sladkor na Cukarici); 

ministrstva za vojsko in mornarnico; 
ministrstva za gradbe; 

• ministrstva za poljedelstvo in vode (brez državne 
razredne loterije, centralne svilarske uprave in dr
žavnih kobilarn); 

ministrstva za trgovino in industrijo (brez Držav
ne hipotekarne banke in Državne likvidacijske 
banke); 

ministrstva za socialno politiko; 
ministrstva za agrarno reformo; in 
proračunskih rezervnih kreditov. 
2.) Proračun dohodkov: 
od neposrednjih davkov; 
od posrednjih davkov; 
od čistega dohodka državnih pridobitnih pod

jetij; in 
od raznih dohodkov, kolikor niso po svoji naravi 

pridobitnega značaja. 
Proračun razhodkov in dohodkov državnih pri

dobitnih podjetij in naprav sestavljajo po členu 3. 
uredbe ti-le posamezni proračuni: 

državnih tiskarn; 
narodnih gledališč; 
državnih kopališč in kopaHšč v državni upravi; 
državnih zdravilišč in okrevališč; 
lekarne Zakladne bolnice v Zagrebu; in 
vseh ostalih naprav te vrste kakor tudi vseh 

onih bolnic in sanitetnih naprav, ki se vzdržujejo po 
posebnih predpisih iz» svojih lastnih dohodkov in iz 
državne podpore; 

uprave državnih monopolov; 
državnih posestev Belja in Topolovca; 
tvornice za sladkor na Cukarici; 
ministrstva za promet (prometna pridobitna pod

jetja); 
ministrstva za pošto in telegraf; 
državne razredne loterije; 
centralne svilarske uprave; 
državnih kobilarn; 
ministrstva za šume in rudnike; 
Državne hipotekarne banke; 
Državne likvidacijske banke. 
Proračun dohodkov državnih pridobitnih podjetij 

in naprav sestavljajo dohodki teh podjetij in na
prav, ki se izkazujejo obenem z vsakim posebnim 
proračunom razhodkov teh podjetij in naprav. 

•V ta proračun spadajo tudi dotacije iz občih 
državnih sredstev, namenjene za pokrivanje pasiv 
poedinih državnih podjetij ih naprav. 

Ministrski svet določi na predlog ministra za fi
nance za vsak posebni primer, ali naj ee postavijo 
anuitete za posojila, namenjena poedinim podjetjem 
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in napravam, v njih proračune ali pa naj pridejo v 
sestavo proračuna občili državnih razhodkov. 

Navzlic tej porazdelitvi državnega proračuna so 
se vendarle pridržala načela, postavljena-po odred
bah členov 14. in 18. zakona o državnem računo
vodstvu: prvič, da morajo biti državni razhodki in 
dohodki, najsi izvirajo iz kakršnekoli osnove, vsi 
obseženi v državnem proračunu in izkazani na do
ločenem mestu v kosmatih zneskih, in drugič, da se 
morajo najprej postaviti državni razhodki, potem pa 
Šele dohodki. 

II. Razhodki. 
S členom 12. zakona o državnem računovodstvu 

je postavljeno osnovno načelo, ki ga je treba izvesti 
v proračunu, da mora biti namreč v državnem pro
računu izvedeno ravnotežje med razhodki in do
hodki. Zato je v prvi vrsti posebno važno, da se 
predlagani razhodki in dohodki, čimbolj je mogoče, 
ujemajo z dejanskim stanjem stvari. Z drugimi be
sedami: predlog proračuna občih državnih razhod
kov in dohodkov- in predlog proračuna razhodkov 
in dohodkov državnih pridobitnih podjetij in naprav 

zlasti za izredne in nenadne razhodke, ki so občas
nega aH začasnega značaja. 

Vsi predlagani krediti, redni ali izredni, ki ne bi 
izpolnjevali zgoraj navedenih pogojev, se morajo 
črtati ali znižati na potrebni znesek; šefi uradov in 
šefi računovodstev dotičnih naprav, ki so po členu 0. 
zakona o državnem računovodstvu odgovorni za 
točnost dejanskega stanja, pa so pokličejo na od
govor. 

Po določilu člena 9. uredbe se morajo postaviti v 
predloge proračuna Tazhodkov državnih podjetij in 
drugih naprav, ki se komercializirajo po obstoječin 
zakonskih pooblastitvah in odredbah v mejah od
redb, ki veljajo za poedine teh naprav, poleg osta
lega posebni krediti, da se ustanove: 

1.) obratna glavnica za nabavljanje materiala za 
potrošek in proizvajanje; 

2.) lasten fond za zavarovanje imovine teh pod
jetij m naprav zoper ogenj in druge škode; 

3.) amortizacijski fond, ki naj služi za obnavlja
nje in povečevanje imovine; in 

4.) ostali fondi, ki se določijo za poedina pod-
morata biti realna ter se morata opirati na skrbno : jetja ali poedine naprave s specialnimi zakonskimi 
urejene in kontrolirane podatke. Obča finančna in 
gospodarska situacija naše države zahteva, da se 
morajo znižati državni razhodki na kritje minimuma 
državnih potreb, neizogibnih v dotičnem proračun
skem letu. Samo tako se more izvesti gospodarski in 
finančni načrt, za čigar ostvarjenjem mora stremiti 
kraljevska vlada Tako se postavijo državne finanoo, i m e r i h I ) 0 S t o p n o z m a njšati 
na varno in solidno osnovo in se upostavi normalno . . . . » 
razmerje med državnim proračunom, odnosno fiskal
nimi pribitki. in gospodarsko močjo naše države. . , • , . • ; • • ~ • ™„;„i„;i. 
Zato smatram za umestno, takoj poudariti absolutno ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ t ï t 
in imperativno potrebo sistematičnega in razumnega 

predpisi. 
A. Osebni razhodki. 

Glede osebnih razhodkov je treba postopati kar 
najvarčneje in najoprezneje; postavljati ni nikakr
šnih zvišb, ker je število osebja, zaposlenega pri 
državnih napravah, veliko ter so mora v nekaterih 

Osnovni prejemki državnih uradnikov in usluž
bencev se morajo vpisati v predlog proračuna na 

varčevanja. Ob ocenjanju razhodkov je treba posto
pati tako, da se predlagajo samo, če ni možnosti, da 
bi se ta izdatek sploh ne učinil, ali kolikor ni pri
čakovati, da bi bilo mogoče, zadostiti tej potrebi 
pozneje ob ugodnejših pogojih in okolnostih. Razen 
tega je treba predlagati višino kreditov samo v onih 
vsotah, ki so neizogibno potrebne, da poslovanje 
državnih uradov in naprav ni ogroženo. 

Ravnotežje proračuna sestoji v tem, da se vsi 
državni razhodki enega proračunskega leta pokrijejo 
z dohodki za to leto. Od tega se izvzemajo samo oni 
razhodki. prvenstveno investicijskega značaja, ki ne 
spadajo v.okvir proračuna ter po svoji naravi in veli
kosti tudi ne morejo obremenjati proračunskih virov 
in za katerih izvršitev se morajo najemati posebna 
posojila, kolikor to dopušča obča konjunktura denar
nega tržišča. V sedanjih ekonomskih razmerah ni 
podstave za domnevo, da bi se mogli državni do
hodki količkaj občutno zvišati; nekateri izmed njih 

zakonih (zakon o civilnih uradnikih in ostalih držav
nih uslužbencih, zakon o ustroju vojske in mornar-
nice, zakon o državnem prometnem osebju). Za 
osnovne prejemke 'se smatrajo osnovna in položajna 

žavnih uradov večje, nego jih je dejanski treba. >c 
inora izkazati redukcija uradnikov tudi v predlogu 
proračuna. Pri nobenem ministrstvu se ne bo dovo
lilo, da bi se skupno število uradnikov pomnožilo, 
nego minister za finance bo posebno pazil na to, da 
se njih število zniža tudi proti stanju iz proračuna 
za leto 1928./1929. najmanj za 10 %. 

Krediti za draginjske doklade morajo biti izraču-
njeni kar najvestneje po sedanji višini, glede na 
odločbo ministrskega sveta D. R. br. 99.000/26, ki 
je uzakonjena s členom 307. pod 1.) finančnega za
kona za leto 1927./1928., nadalje po številu in 
vrstah uslužbencev, navedenih v predlogu proračuna. 

Ti krediti morajo biti razčlenjeni v podpozieijah 
na kredite: 
a) draginjske doklade: 

uradnikov: osebne, 
rodbinske, 

zvaničnikov in služiteljev: osebne, 
rodbinske; 

b) specialne doklade, kjer take obstoje, kakor n. pr. 
doklade v južnih krajinah, sodniške doklade. 
Za rodbinske draginjske doklade je treba vzeti 

seštevek osnovnih zakonskih doklad za otroke in 
rodbinskih draginjskih doklad v ožjem zmislu be
sede, kakor se je to storilo tudi v odločbi ministr
skega sveta D. R. br. 42.300 z dne 17. aprila 1924. 
(glej člen 8. te odločbe). . 

Skladno z dosedanjo prakso naj se izkažejo dra
ginjske doklade v posebnih partijah za. vse ustrezno 
proračunsko poglavje; uvrščene morajo biti v redne 
razhođke. Izjema je dopustna samo, če so proračuni 
poedinih naprav sestavljeni kot posebne celote. 

Predlogu proračuna morajo biti priloženi seznam-
ki vseh državnih uradnikov in uslužbencev v vseh 
skupinah in kategorijah kakor tudi pogodbenih in 
honorarnih uslužbencev in dnevničarjev, izdelani po 

plača in zakonska stanarina. Krediti naj se posta-, proračunskih poglavjih, partijah m pozicijah» l i se-
vijo v predlog tako, da se označi poleg zvanja ka-1 znainki morajo imeti stolpec, v katerem se oznai-i 
tegorija, skupina in stopnja razvrstitve ter izkaže ! zvanje,.stolpec, v katerem se ккаае razvrstitev, sto:-
seštevek osnovne in položajne plače; redna stana
rina pa naj se izkaže skupno za vso dotično partijo 
ter naj se izloči v posebne pozicije. 

Partija 1., pozicija 1. 
Načelnik I./UI 36.000 Din 
2 šefa: 1.-I./TV.-6. in 1.-1./V.-4. . 37.200 Din 

itd. Pozicija 4. 
Redna stanarina 8.400 Din 

pec, ki navaja število rodbinskih članov, katerim 
gre pravica do rodbinske draginjske doklade. in 
stolpec, ki obseza skupne prejemke dotičnega usluž
benca. Poleg tega je treba izkazati seštevek tega 
poslednjega stolpca, ki se mora ujemati s seštevkom. 
parti| za osebne prejemke in za draginjske doklade. 
Seznamki morajo imeti še rekapitulativni pregled 
osebja po priloženem obrazcu št. 7, izdelan posebe 
za vsako proračunsko poglavje; šefi računovodstev 
pri ministrstvih pa morajo izdelati na podstavi tako 

. . y. \ posamezno sestavljenih pregledov po en obči rekapi-
Po takem označevanju pomeni prva rimska S*«" | tulativirf pregled osebja za ves resort dotičnega mi-

vilka kategorijo, druga rimska številka skupino, od
nosno položajno plačo, arabska številka pa stopnjo 

morajo celo pokazati ali že kažejo tendenco za upa- osnovno plače. 
danje. Vpoštevajo to in jemaje za zakonsko osnovo j Zvaničnike in služitelje je treba izločiti v posebne 
ob sestavi našega proračuna načelo ravnotežja, je ; pozicije ustrezne partije. Isto velja za dnevničarje 
treba v tem konkretnem primeru vedeti, da skupni j 1 ) 0 c | e m i 130. zakona o civilnih uradnikih in ostalih 
znesek državnih razhodkov obče državne admini- i d a v n i h uslužbencih. 
stracije (uprave) za leto 1929./1930. nikakor ne sme j ' K r e d m z a p e r i odične zviške in napredovanja 
prestopiti meje sedanjega državnega proračuna,, m Q b u ; k k a z a n i v p o s c b n i h partijah. Ko se kal-
nego celo postopno se mora znižati pod to mejo., Ш[^ y . g m a ^ k r e đ i t o v _ s e j e t r e b a ^ д , . ^ ш ^ . 
Potemtakem se mora izvesti v razhodkih razumno | r p d b e z a k o k- v e l j a j o г а d ( > t i 6 l l c u r a dnike in 
varčevanje, kar ustreza pravilno pojmovamm eko- j ,,..iuxD e n c e 

nomskim koristim države kakor tudi nameram vlade; " ' „, , , -* * 
in narodne skupščine. S k I a d ™ s 6 1 e ? o m ^ ^ o n a o državnem računo-

Tako je treba glede rednih razhodkov uvaževati vodstvu se morajo poetava kredit, za plače v pred- . . , , , . • , , 
odredbe člena 11. zakona o državnem računovodstvu log proračuna po dejanskem stanju števila osebja in . mventarnega materiala, zlasti opreme, naj se nikakor 

nistrstva. 
Honorarji za člane in zapisnikarje izpraševalnih 

odborov za izpite po zakonu o civilnih uradnikih' m 
ostalih državnih uslužbencih ali po drugih specialnih 
zakonih se ne smejo postavljati v proračunske pred
loge. Trpi jih kandidat, ki opravlja dotični izpit. 

B. Materialni razhodki. 
Materialni razhodki se morajo postaviti samo v 

znesku dejanski in varčno odmerjenih potreb. Na
bave se morajo omejiti samo na ono, kar je naj
potrebnejše in brez cesar sploh ni mogoče prebiti. 
Krediti za potrošni pisarniški material se morajo po
staviti v najpotrebnejših vsotah. Krediti za nabave 

in dru<rega odstavka v členu 7. uredbe, s katerimi se P« višini prejemkov ob času, ko se predlog sestav-
po eni strani izrecno prepoveduje, kakorkoli zvišati Ца. Zaradi tega je treba vzeti v tem konkretnem 
razhcdke, ki ne bi imeli opore v specialnih zakonih primeru stanje z dne 1. junija t. 1. Kolikor bi so m 0-
ali v dejanski potrebi, pojasnjeni s podatki iz za- ralo to število po določeni formaciji poedinih naprav 
ključnih računov prejšnjih proračunskih let ali pa s ! popolniti z obstoječimi zvanjiv proračunskem etu 
posebnimi razlogi in podatki, a se po drugi strani, 1929./1980., se morajo označiti taka zvanja v okle-
zahteva. da mora priložiti vsak minister svojemu i Paju kot «mesta prazna». Ce pa se_ naprava, katere 
predlani proračuna ne samo obči ekspozé, ampak ! ureditev je predpisana s specialnimi zakoni, sele 
tudi pkmieno pojasnilo o vsaki zvišani vsoti razhođ-i armira ali če se mora razširita ш deliti, je treba 
kov. Potemtakem se ne morejo smatrati* z zakon-1 imeti v mislih dva primera: prvič, da sesahteva za-
sko?a stališča za osnovane in tudi ne sprejeti kakr- radi neodložne potrebe pomnozitev uslužbencev ob 
šnekoli zahteve za zvišbo kreditov, glede katerih se 
ne bi izkazala zakonska podstava ali precizno in iz
črpno navedena in obrazložena potreba, ki nalaga, 
da se ustrezni kredit zvišaj v zahtevanem znesku. 

Da pa se doseže čim pravilnejsa in primernejša 
porazdelitev kreditov v mejah možnosti njih občega 
kritja, si je treba prizadevati, da se predlagani kre
diti znižajo v vseh primerih, kjer to dovoljujejo služ
bene koristi. Predlagane znižbe kreditov, kolikor bi 
jih bilo. morajo biti prav tako kar najtočneje obraz
ložene; ob neoprezni ali svojevoljni redukciji kredi 

stoječih zvanj; drugič, da se morajo uvesti na pod
stavi specialnih zakonov nova zvanja,- ki doslej niso 
figurirala v proračunu dotične naprave. V prvem teh 
primerov je treba izrecno poudariti: «novi usluž
benci»; v drugem primeru pa mora biti v predlogu 
označeno: «nova zvanja». 

ne predlagajo, razen ob izjemni in nujni potrebi zla
sti za proračune pridobitnih podjetij in naprav. Kre
diti za službena potovanja' in za premestitve je treba 
prav talco preliminirati in predlagati v najmanjši 
mogoči meri. 

Višina kreditov za redne materialne razhodke 
mora biti izračunjena kar najskrbneje; pri tom je 
treba strogo vpostevati sedanje cene poedinih pred
metov in dajatov na tržišču, prav tako pa tudi dose
danje gibanje cen, tako da se predlagajo krediti, ki 
utegnejo kar najverjetneje striktno zadoščati, da se 
pokrijejo ustrezne potrebe. V posebnem ekspozeju k 
dotičnomu predlogu mora biti izkazan tudi način 
kalkulacije, ki dokazuje točnost predloženih pro
računov. Ministrstvo za vojsko in mornarnico naj 
predloži poleg takega proračuna podatke o dohod
kih z njiv, travnikov, vrtov itd., ki jih obdelujejo 
poedine vojaško komande za svoje potrebe, kakor Pomnozitev uslužbencev se mora omejiti samo na 

one izjemno primere, kjer to nalagajo imperativne j tudi podatke o živalih (malih in velikih), ki služijo 
službene koristi. Ker so osebni razhodki že sedaj j istemu namenu. Obenem mora izvršiti in predložiti 
jako težko breme za naše državne finance, je neiz- i proračun za skupno razbremenitev proračuna, raz-
ogibna treba stremiti za tem, da so zniža število j hodkov, ki se doseza na ta način. 

tov prestane biti proračun razhodkov realen in njih I osebja na striktni minimum za pravilno in uspešno | Po odrodbi člena 8. uredbe se postavljajo in odo-
izvrševanje utegne provzročiti jako velike težkoče i izvrševanje službe in da se s tem ustvarijo pogoji in | brujejo vsi investicijski krediti za državne zgradbe 
in neprilike. [možnosti za eventualno nadaljnjo izboljšavo mate- samo v proračunu ministrstva za gradbe, izvzenrèi 

Noben räzhödek se ne sme predlagati samo zato, i rialnega položaja državnih uradnikov in uslužbencev, kredite pri ministrstvu za vojsko in mornarnico in 
ker je že obstajal v dosedanjih proračunih. To velja Ker pa je današnje število uradnikov pri večini dr- pri državnih pridobitnih podjetjih in napravah. V 
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rekapitulaciji razhodkov ministrstva za gradbe se. 
izkažejo posebe ti krediti po ministrstvih in napra
vah, za katerih potrebe so določeni; isti razhodki pa 
se izkažejo tudi v rekapitulacijah proračuna razhod
kov pri dotičnih ministrstvih in napravah, kakor je 
to izvedeno v sedanjem proračunu. Potemtakem naj 
se ne sprejmejo v predloge proračuna razhodkov 
obče državne administracije (uprave) nikakršni in
vesticijski krediti za državne zgradbe. Vse naprave 
( 1-C-c državne administracije (uprave) o katerih go
vori člen 2. pod točko 1.) uredbe, se morajo obrniti 
za postavitev teh kreditov na ministrstvo za grad-
be. ki jih postavi, ko je ocenilo potrebo, v svoj pro
računski predlog. 

Skladno s členom 21. zakona o državnem računo
vodstvu naj se postavijo krediti za gradbena dola 
in investicije tako obče državne administracije (upra
ve) kakor tudi državni pridobitnih podjetij in na
prav vobče v predlog proračuna šele, ko se prej v 
podrobnostih izdelajo načrti in se usvoji popolni 
proračun stroškov. V podrobni obrazložitvi mora biti' 
točno označeno, da je za vsak posebni predlagani 
kredit ta zakonski pogoj izpolnjen. Go bi se morala 
projektirana gradbena dela ali kakršnikoli drugi in
vesticijski razhodki porazdeliti na več let, je treba 
postopati tako-le: V predlog proračuna naj se po
stavi kredit samo v onem znesku, koiikršnega je tre
ba, da se.potroši v proračunskem letu 1929./1930.; 
toda v .besedilu mora biti označen ves znesek pro
jektiranega potroška, 

N. pr.: 
Partija 1., pozicija 3. 

Gradnja železnega mostu čez Savo pri X. Din 
18.650.000—; od tega prvi obrok Din 4,500.000—. 

«Prvi obrok» pomeni, da se mora gradnja šele za
četi. Če so je že začela v letu 1928./1929., ee vpiše v 
predlog proračuna za leto 1929./1930.. «drugi obrok»; 
če se je začela v letu 1927./1928., spada v proračun 
za leto 1929./1930. «tretji obrok» itd. N. pr.: 

Partija 1., pozicija 3. 
Gradnja železnega mostu čez Savo pri X. —• pre-

liminirana skupna vsota Din 18,660.000-—, tretji —• 
poslednji — obrok Din 5,650.000—. 

Gl«de na to, da se gradbena in investicijska dela 
načeloma ne morejo pokrivati iz rednih investicijskih 
virov, ,bo ministrstvo za finance skrbno revidiralo 
vsT kredite, predlagane' za taka dela, ravnajè se pò 
prvem odstavku člena 12. zakona o državnem računo
vodstvu, ter jin bo usvojilo samo, kolikor no bi njih 
postavitev v predlog proračuna ogražala proračun
skega ravnotežja ali kolikor bi bilo mogočo najti 
specialno kritje. Pri tem se mora dajati prednost 
nadaljevanju začetih del. 

V vsakem: primeru morajo predlagani krediti 
ustrezati realnim potrebam; zakaj če bi se moralo 
zaradi nezadostnega kredita ustaviti delo in bi se 
s tem prizadela škoda državi, zadene onega, po čigar 
krivdi se jo to zgodilo, materialna odgovornost. 

Za izplačevanje anuitet po državnih dolgovih se 
mora označiti in izkazati v besedilu, kolik je bil 
prvotni dolg, koliko je doslej izplačanega, koliko še 
ostane in v katerem času se mora popolnoma iz
plačati. 

V proračunih državnih bolnic, šol in drugih na
prav, v katerih imajo uradniki in uslužbenci pravico 
do prejemkov v naravi, se morajo postaviti in pred
lagati krediti za dajanje teh prejemkov ločeno v po
sebnih proračunskih partijah. 

Krediti za udeleževanje države na 'kongresih, 
konferencah, svečanostih itd. v državi in v inozem
stvu v izrednih primerih naj ee postavijo samo v 
predlog proračuna vrhovne državne uprave, kolikor 
no spadajo po svoji1 naravi v proračun ministrstva 
za zunanje posle. 

V predlog proračuna se morajo postaviti tudi 
krediti za transportne stroške za material, ki se do
biva na .račun reparacij, če bi morali ti stroški še 
nadalje obremenjati reparacijsM fond, naj miniistrstvo 
za finance izpusti kredite iz predloga proračuna. 

Za nove naprave se ne smejo predlagati krediti, 
če ni njih ustanovitev določena z veljavnimi zakoni. 

Krediti ža izplačevanje kurznih razlik se morajo 
postaviti v redne razhodke kakor doslej; biti morajo 
precizno razčlenjeni na kredite za kurzno razliko, za 
osebne razhodke in ist« kredite za materialne raz
hodke ter kot taki izkazani, v posebnih partijah na 
ustreznem mjestu. 

Pomoči, podpore, Štipendije, naklonitve, razne 
subvencije in temu podobni razhodki, ki niso osno
vani na preciznih zakonskih ali pogodbenih obvez
nostih države, morajo biti predmet posebnega varče
vanja in znižani na najmanjše zneske. Če bi ministr
stvo za finance razvidelo, da niso predlagani raz
hodki to vrste dovolj opravičeni in obrazloženi, jih 

bo izpustilo iz predloga proračuna. Ministrstvo za 
prosveto in ministrstvo za vojsko in mornarnico naj 
priložita predlogu svojega proračuna poimenski se-
znamek državnih štipendistov v inozemstvu ter naj 
označita v njem predmet njih študij, dobo studiranja 
in velikost štipendije. Prav to velja za vsa ostala 
ministrstva, ki imajo državne štipendiste v inozem
stvu. 

Presežek razhodkov nad dohodki poedinih držav
nih pridobitnih podjetij in naprav, za katerih pokri
vanje služijo dotacije, skladno z drugim odstavkom 
člena 5. uredbe, se izkazuje kot razhodek v proraču
nu občih državnih razhodkov v oddelku onega mini
strstva, pod katero spada dotična naprava, kot do
hodek pa v proračunu one naprave, v katere korist 
je dotacija odobrena. 

Ker mora proračun, dosledno pa tudi predlog 
proračuna podajati verno sliko vsega državnega živ
ljenja in potreb za dotično leto, je neizogibno treba, 
da ni v prvi vrsti v predlogu nikakršnih praznin in 
da so po drugi strani predlagani krediti fiksirani z 
zneski, ki docela ustrezajo dotičnim potrebam. Pri 
tem je treba uvažovati, da je z zakonom prepove
dano, prekoračiti kredite, odobrene s proračunom, in 
trositi vsote brez odobrenih kreditov, in da ima to 
za posledico materialno in kazensko odgovornost 
nakazovalcev in računodajnikov. 

Razen tega je treba posebno uvaževati, da je od
rejen s členom 113. ustave skrajni rok, v katerem 
mora biti obči pregled proračuna državnih razhod
kov in dohodkov predložen narodni skupščini. Za
radi tega in glede posebno na motive, navedene v 
oddelku I. «Obče pripombe» teh navodil, se je treba 
vsekakor izogibati, da bi se po zaključenih posebnih 
predlogih naknadno pošiljale ministrstvu za finance 
nove, posamezne zahteve za popolnitev ali izpremem-
bo teh predlogov. Vsaka tako predlagana izprememba 
ima za posledico velike1 tehnične težkoče, provzroča 
motitev v poslu ter znatno otežuje in ovira izdelavo 
proračunskega predloga o državnih razhodkih in do
hodkih. Zato je čestokrat materialno nemogoče, vpo-
števatl take naknadne zahteve. Ker je predlog pro
računa ne samo delo ministra za finance, nego vsega 
ministrskega sveta, ki ga usvoji, preden ga predloži 
narodni skupščini, ne bo minister za finance nače
loma vpošteval nobenega naknadnega predloga, do
kler o njem posebe ne odloči ministrski svet; razen 
tega pa se naglasa, da ee ne prevzame odgovornost, 
če bi se tak predlog ne postavil v proračun zato, ker 
je bil odklonjen kot nepravočasno podan. 

III. Dohodki. 
Po odredbi člena 14. zakona o državnem računo

vodstvu se morajo razhodki kakor tudi vsi dohodki, 
najsi izvirajo iz kakršnekoli osnove, postaviti v 
državni proračun. 

Ko so kalkulira verjetna višina dohodkov, je 
treba vpoštevati v prvi vrsti člen 10. zakona o dr
žavnem računovodstvu s to pripombo, da se je v 
sedanjih razmerah umestno ravnati specialno po od
redbah drugega in tretjega odstavka tega člena. 
Potemtakem naj služi za obče pravilo, da je treba 
vzeti, ko se kalkulira verjetna višina poedinih do
hodkov v letu 1929./1930., za podstavo uspehe, do
sežene v proračunskem letu 1927./1928., in tako dob
ljene številke korigirati, kolikor je to mogoče, na 
podstavi zakonskih ali drugih vzrokov, ki vplivajo 
na njih gibanje. Sistem izračunavanja, izvzemši samo 
one dohodke, katerih višina je odrejena pogodboma, 
mora biti točno izkazan, dokumentiran in pojasnjen.-

Vsote dohodkov naj se postavijo v predlog pro
računa samo v celih dinarjih, in sicer v kosmatih 
zneskih (člen 18. zakona o diržavnem računovodstvu 
in člen 1. uredbe). Z drugimi' besedami: Dohodki naj 
so izkažejo v višini prejemkov, ne da bi se odbijali 
stroški za zbiranje, režijo itd. Vsi izdatkii, Id so v 
zvozi z zbiranjem dohodkov, naj se izkažejo v pro
računu razhodkov kot krediti. 

V predlog proračuna državnih pridobitnih pod
jetij in naprav, naj se postavijo po Členu 3. uredbe 
dohodki teh podjetij in naprav. Prav tako naj se 
postavijo v ta predlog dotacije iz občih državnih 
sredstev, namenjene za pokrivanje pasiv poedinih 
državnih podjetij 'in naprav. 

Presežek dohodkov nad razhodki državnih pri
dobitnih podjetij in naprav naj se izkaže skladno s 
prvim odstavkom člena 5. uredbe v skupni vsoti v 
proračunu občih državnih dohodkov. 

IV. Finančni zakon. 
S členom 44. zakona o državnem računovodstvu 

je določeno, kakšne odredbe mora obsezati finančni 
zakon. Po svoji naravi se mora omejiti .ta zakon kot 
sestavni del državnega proračuna samo na to, da se 

z njim natančneje regulira izvrševanje proračuna v 
zmislu in duhu zakona o državnem računovodstvu. 

V praksi se je to načelo, zlasti.po vojni, opuščalo, 
tako da so se čestokrat s finančnim zakonom reše
vala vprašanja, ki bi bila morala biti predmet spe
cialnih zakonov. 

Opozarjam ob sestavi odredb v predlogu finanč
nega zakona, da se bom striktno držal člena 44. za
kona o državnem računovodstvu in da ne bom spre
jel nobenega predloga ali amendementa, čigar vse
bina bi morala biti predmet za poseben zakon ali za 
izpremembe in dopolnitve obstoječih zakonskih pred
pisov. 

Zatorej opozarjam gg. ministre o pravem času, 
naj podado glede vseh teh potreb po redni poti pred
loge narodni skupščini. Naposled pripominjam, da 
nezakonitega predloga finančnega zakona, t. j . na
sprotnega členu 44. zakona o državnem računovod
stvu, ne bom predložil narodni skupščini v rešitev 
in odobritev. 

V. Pojasnila o predlogu proračuna. 
Skladno s členom 11. zakona o državnem računo

vodstvu in z drugim odstavkom v členu 7. uredbe 
morajo podati vsi ministri obči ekspozé s pismenim 
pojasnilom o vsaki zvišani vsoti razhodkov. Zato 
mora biti vsak predlog proračuna dopolnjen: 
a) s podrobnimi izkazi in pojasnili o Tazhodkih po

edinih partij in pozicij; 
b) z občim ekspozejem, v katerem mora biti pre

gledno obsežen ves predlog рготасшга dotičnega 
ministrstva; ta mora biti dopolnjen s posebnim 
ekspozejem za vsako širšo skupino razhodkov ali 
dohodkov, ki je zase posebna, logična celota, ka
kor n. pr. tvornice svile, srednji tehnični pouk, 
nižje kmetijske šole, sodišča prve stopnje, držav
ni rudniki, pomorsko brodarstvo, pošte, telegraf, 
telefon itd.; 

c) eventualno tudi z drugimi prilogami, o katerih 
govore ta navodila ali o katerih spozna dotični 
resort, da jih'je treba predložiti, da bolje obraz
loži potrebo kreditov ali gibanje dohodkov. 
Ekspozé obsezaj torej vsa potrebna pojasnila o 

predlogu proračuna. Samo kratka pojasnila, formuli
rana kot pripombe (n. pr. pozivanje na poedine za
konske odredbe, naredbe in odločbe; označba cen in 
količine materiala in temu podobno), se smejo po
stavljati v stolpe« za pripombe obrazca št. 2. 

Obči ekspozé mora obsezati vsâ poglavja dotič
nega resorta, podjetja, dotične naprave ali stroke. 
Ta ekspozé obsezaj obči pregled potreb in dohodkov 
te stroke, kakor jih določa predlog proračuna za leto 
1929./193Ö. V njem se navajajo osnovni momenti 
politike dotičnega resorta, podjetja ali dotične stro
ke ter se raalagajo in komentirajo v velikih potezah 
predlogi s finančnega, ekonomskega, upravnega in 
strokovnega stališča; v njem se podaja koncizen hi-
storiat s pogoji že doseženih uspehov, iz česar naj 
se vidi evolucija dotične stroke. Zato bodi predlog 
za leto 1929./1930. tak, da ga je mogoče na široko 
primerjati s prejšnjimi proračuni, specialno pa s pro
računom za leto 1928./1929. Za poedina državna pri
dobitna podjetja in poedine državne pridobitne na
prave je treba jasno izkazati donosnost, navesti si
stem kalkulacije, po katerem se je izkazana donos
nost izračunila, pojasniti in posebno poudariti mo
mente, ki vplivajo na zvlšbo ali znižbo produkcije, 
režijskih stroškov, občo aktivnost ali pasivnost pod
jetja. 

Posebni ekspozeji za, poedine službene grane naj 
navedejo strokovneje in podrobneje stanje dotične 
grane; dopolnjeni morajo biti s podrobnimi izkazi, 
iz katerih se da pregledno in jasno videti gibanje 
razhodkov in dohodkov, poleg tega pa oceniti umest
nost in preciznost predlaganih kreditov. 

Izdelavi teh ekspozejev je treba posvetiti poseb
no pozornost, uvaževaje, da je material, ki ga ob, 
sezajo, največkrat odločilnega pomena za končno 
fiksiranje dotičnih kreditnih zneskov. Naglasa se, da 
v prejšnjih predlogih ekspozejev čestokrat nf bilo ali 
so bili jako povrSni in nezadostni, a v izveetmh pri
merih niso mógli dati niti najbolj površne slike o 
dejanske» stanju. Taka nepazljivost je nedopustna 
in je1 poslu samemu v veliko škodo. Naposled je iz
delava teh ekpozejev, ki so dodani kot priloge po-
edinim predlogom proračuna, zakonska obveznost, 
ki je v kategorični obliki normirana s členom 11. za
kona o državnem računovodstvu in z drugim odstav
kom v členu 7. omenjene uredbe, in predložiti jih 
moram narodni skupščini obenem s predlogom držav
nega proračuna. 

VI. Konec. 
V tehničnem pogledu ee morajo predlogi pro

računa občne državne administracije (uprave) za leto 
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1929./1930. y glavnem skladati s sedanjim proraču
nom. Prav tako se morajo predlogi proračuna raz-
hodkov in dohodkov državnih pridobitnih podjetij in 
naprav v tehničnem pogledu za osebne in materialne 
razhodke kakor tudi za dohodke skladati s sedanjim 
proračunom, pri čemer je treba označiti tudi sedanjo 
zaporedno Številko partije, razen če se izkazujejo po 
členu 4. uredbe kot nezavisne priloge (aneksi) k 
predlogom onih ministrstev, pod katera spadajo ta 
podjetja ali te naprave. Potemtakem se morajo naj
prej popolnoma razložiti vsi razhodki. potem pa je 
treba na koncu navesti rekapitulacijo. 

Razen tega je treba strogo vpoštevati izvršene 
ali prihodnje izpremembo v organizaciji državne 
uprave, tako da se tudi s proračunom pokaže dejan
sko stanje upravne državne organizacije. 

Po členu 19. zakona o državnem računovodstvu 
se morajo izkazati, v predlogu poleg kreditov in do
hodkov, pričakovanih za leto 1929./1930., v poseb
nih stolpcih zaradi primerjanja: 
a) vsote odobrenih razhodkov in dohodkov za leto 

1928./1929.; 
b) vsote izvršenih (angažiranih) razhodkov in ustvar

jenih dohodkov za leto 1927./1928. 
Predlogi razhodkov in dohodkov morajo biti iz

delani po obrazcu št. 2. ki se pošilja vsem prizadetim 
uradom. „ . . ^ _ .. 

Ministrstvo za finance, 
generalna direkcija državnega računovodstva, 

v Beogradu, 
dne 4. maja 1928.: D. R. br. 53.400. 

Minister za finance: 
dr. B. Marković s. r. 
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Pripombi: 1.) V poslednji stolpec se morajo vpisati številke po partijah za razhodke, a za dohodke 
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Pripomba: V posebnih kvadratih se mora označiti в številko število uslužbencev po skupinah in stopnjah osnovne plače. V stolpcu «Vseh» je treba 
izračuniti vsoto po stopnjah, v stolpcu «»Skupaj» pa vsoto po skupinah. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Preds. 363/4/28—2. 3—1 

Razpis. 
Pri okrožnem sodišču v M a r i b o r u se odda 

m e s t o j e t n i š k e g a p a z n i k a ; obenem se od-
dado vsa druga mesta, ki bi se izpraznila tekom raz
pisa aH zaradi njega. Mesta pa se oddado le po pre
mestitvi jetniškim paznikom. Id so že v pragmatični 
službi. 

Prosilci naj vlože pravimo kolkovane in svoje-
ročno spisane prošnje po službeni poti najkesneje 
do dne 2 5 j u n i j a 1 9 2 8 . 

pri podpisanem predsedništvu. 

Ker se oddado tudi mesta, ki se izpraznijo tekom 
razpisa ali po premestitvi, naj navedejo prosilci iz
recno vsa' mesta, za katera prosijo, ako bi se iz
praznila. 

PredsedniStvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 18. maja 1928. 

C II 583/28—1. 

Oklic. 
1132 

Celjska posojilnica, d. d. v Celju, po drju. Gvi-
donu Šernecu, odvetniku v Celju, je vložila zoper 
Franca K o v a č a , posestnika v Pečovniku št. 46 

pri Celju, sedaj neznanega bivališča, in zoper z a 
p u š č i n o p o M a r i j i K o v a č e v i , posestnici v 
Pečovniku št. 46, umrli .dne 25. septembra 1927., za
stopano po prijavljeni dedični, maloletni Rozauji 
Kovačevi, v roke njenega zakonitega zastopnika, 
očeta Franca Kovača, neznanega bivališča, tožbo 
zaradi 2492 Din s pripadki. 

Nairok za ustno razpravo se je določil na dan 
1. j u n i j a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Francu Kovaču se postavlja za skrbnika Frane 

Kunej, občinski sluga na Bregu. 
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Dovolila se je zaznamba te tožbe pri zemljišču 

vi. št. 64, davčna občina Zagrad, ad immerum za-
dolžnice.z dne 14. junija 1922., odnosno kreditnih 
pisem z dne 11. oktobra 1926. in z dne 15. aprila 
1925. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 17. aprila 1928. 

O 149/28—1, C 150/28—1 in C 151/28—1. 1139 

Oklic. 
Franc Zver in Terezija Zver. rojena Jaklin, po

sestnika, v Molinelli, sta vložila zoper Andreja 
Z v e r a in Klaro Z v e r o v o, rojeno Horvatovo, 
posestnika v Melincih, sedaj nekje v Ameriki, tožbo 
pod C 149/28—1 zaradi 5880 Din, pod C 150/28—1 
zaradi 3000 Din in pod C 151/28—i zaradi 3680 Din. 

Narok za ustno sporno razpravo se je določil na 
f l a n 9. j u n i j a 1 9 2 8 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 

Ker je bivališče obeh tožencev neznano, se jima 
postavlja za skrbnika dr. Janko Pikuš, odvetnik v 
Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 10. maja 1928. 

C 37/28—3. • 1078 
Oklic 

Alojzij Campa, posestnik v Žigmaricah št. 41, po 
drju. Josipu Lavriču, odvetniku v Ribnici, je vložil 
zoper Antona K a n a v s a , vulgo Kordiša, posest
nika v Dragi št. 12, tožbo zaradi 3120 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 6. m a j a 1 9 2 8 . 

ob pol enajstih pri tem sodišču v sobi št. 3. 
Ker jo sedanje bivališče Antona Kanavsa nezna

no, se mu postavlja za skrbnika Ivan MikHč, posest
nik v Podpreski št. 13. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II.. 
dne 4. maja 1928. 

C П 703/28—1. 1137 

Oklic. 
Josip ParlJič in Marija Partlič, posestnika v Ru-

perčali št. 53, sta vložila zoper Ivana K r a s s -
b e r g e r j a, Mihaela K o k o w e t z a, Frana P e -
t r i t s e h a , Frana M u l i e t za, Apolonijo F e r -
k o v o, Simona R a j š p a, Terezijo R a j š p o v o, 
Jožefa F r a s a, Frana F r a s s a, Marijo F r a s o v o, 
Terezijo F r a s o v o, Simona R a j š p a in Terezijo 
R a j š p o v o tožbo zaradi .zemljiškoknjižnega iz
brisa. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 6. m a j a 19 28. 

ob enajstih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Ker je bivališče vseh tožencev neznano, se jim 

postavlja za skrbnika dr. Miroslav Dev, avskultant 
okrožnega sodišča v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek II., 
dne 16. maja 1928. 

0166/28, C 167/28—1. 1055 

Oklic. 
Frančiška Šklander in nedoletni Stanislav Šklan-

der, oba v Paki št. 10, sta vložila zoper Alojzija 
B 1 a ž i č a, posestnikovega brata iz Šraivberka, 
tožbi: a) zaradi očetovstva in plačila preživnin, b) 
zaradi stroškov babin (otročje postelje) v znesku 
1050 Din. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
6. j u n i j a 1 9 2 8. 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 24. 
Ker je sedanje bivališče Alojeija Blažiča nezna

no, se mu postavlja za skrtfluka Ivan Smolik, sodni 
oficial v p. v Novem mestu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek II., 
dne 3. maja 1928. 

E 139/28—10. 1034 
Dražbeni oklic. 

Dne 4. j u n i j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Bregana, vi. št. 138, 761, 867 in 882, 
in zemljiška knjiga Koritno, vi. št. 104 in 301. 

Cenilna vrednost: 111.089 Din 24 p; vrednost pri
teklin: 13.190 Din; najmanjši ponudek: 81.520 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 1. maja 1928. 

E 113/28. ji03ö 

Dražbeni oklic» 
Dne 5. j u n i j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Vetrnik, vi. št. 165. 

Cenilna vrednost: 9201 Din; vrednost priteklin: 
180 Din; najmanjši ponudek: 6134 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 26. aprila 1928. 

E 119/28. 1161' 

Dražbeni oklic 

E 642/28—8. 1111 
Dražbern oklic. 

C 31/28—3. 1079 

Oklic 
Merkantilna banica, d.d. v Kočevju, ki jo zastopa 

dr. Ivan Sajovic, odvetnik v Kočevju, je vložila 
zoper Jane/za K r i s c h a, posestnika v Novih La-zah 
St. 8, tožbo zaradi -6240 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo so je določil na dan 
2 6. m a j a 1 9 2 8. 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 3. 
Ker je sedanje bivališče Janeza Krischa neznano, 

se mu postavlja za skrbnika Franc Hude, sodni ofi
cial v p. v Kočevju. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 
dne 5. maja 1928. 

C 286/27—4. 1083 

Oklic. 
Jurij Žagar, posestnik in trgovec v Osilnici št. 12, 

ki ga zastopa dr. Ivan Sajovic, odvetnik v Kočevju, 
je vložil zoper Antona T u r k a , posestnika v Selih 
št. 14, tožbo zaradi 325 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 6. m a j a 1 9 2 8 . 

ob pol desetih pri tem sodišču v sobi št. 3.. 
Ker je sedanje bivaJišče Antona Turka neznano, 

se mu postavlja za skrbnika Franc Hude, sodni ofi
cial v p. v Kočevju. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 
dne 5. maja 1928. 

•CIY 442/28—1. 1092 
Oklic 

Dr. Fran Novak, odvetnik v Ljubljani, je vložil 
zoper Josipa V e s e l a , posestnika in trgovca v Fari 
št. 15, pošta Nova vas pri Rakeku, tožbo zaradi 
«250 Din. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 6. m a j a 1 9 2 8 . 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 38. 
Ker je sedanje bivališče Josipa Vesela neznano, 

se mu postavlja za skrbnika Ivan Hibšer, sodni upo
kojenec v Ljubljani. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek IV., 
đne 7. maja 1928 

Na predlog Martina S p o r e r ja , posestnika, bi 
krojaškega mojstra pri Sv. Juriju, po Ivanu Erhar-
tiču, odvetniku v Celju, bo dne 6. j u n i j a 1 9 2 8. 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi 
obenem odobrenih pogojev dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Sv. Jurij, vi. št. 60: enonadstropna. 
na trdo zidana hiša, cenilna vrednost 107.640 Din, 
gospodarsko poslopje (pritlična zidana zgradba), ce
nilna vrednost 12.000 Din, drvarnica, cenilna vred
nost 3675 Din, zemljišče (vrt in travnik), cenilna 
vrednost 6065 Din — skupaj 129.380 Din; najmanjši 
ponudek 64.690 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij:' 12.938 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 26. aprila 1928. 

E 101/28—5. 807 

Dražbeni oklic 
Dne 4. j u n i j a 19 28. ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Talčji vrh, vi. št. 30 in 245, in zem
ljiška knjiga Kleč, vi. št. 147. 

Cenilna vrednost: 15.198 Din 55 p; najmanjši po
nudek: 10.133 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
giede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 10. aprila 1928. 

Dne 12. j u n i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 3 dražba polovice nepre
mičnin: zemljiška knjiga Reštanj, vi. št. 197. 

Cenilna vrednost: 9780 Din; vrednost priteklin: 
444 Din; najmanjši ponudek: 6520 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem nairoku pred za
četkom dražbe, sicer, bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dTažbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
~ dne 8. maja 1928. 

E 101/28—5. 1112 
Dražbeni oklic. 

E 600/27—12. 1127 
Sklep. 

V izvršilni stvari Josipa Kodriča pri Sv. Križu 
pri Kostanjevici zoper Janka B r a t e l j a v Bu-
dinjaku št. 2 zaradi 1428 Din 75 p, 463 Din 50 p in 
165 Din 50 p s pripadki se ustavlja izvršba z dražbo 
nepremičnin: zemljiška knjiga Planina, vi. št. 185, ki 
jo je dovolilo podpisano okrajno sodišče s sklepom 
z dne 11. decembra 1927, opr. št. E 600/27—1. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 25. aprila 1928. 

Dne 1. j u n i j a 1 9 2 8 . ob štirinajstih bo na 
licu mesta v Trbovljah š t 87 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Trbovlje, vi. št. 368 (hiša št. 87 v 
Trbovljah s prodajalnico, dvoriščem, vodovodom in 
gospodarskim poslopjem). 

Cenilna vrednost: 180.912 Din; najmanjši ponu
dek: 120.608 Din, 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek IL, 
dne 20. marca 1928. 

E 796/27-3. 1038 

Dražbeni oklic 
Dne 2. j u n i j a 1 9 2 8 . ob pol devetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 9 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Sv. Peter, vi. št. 35 (travniki in 
pašniki). 

Cenilna vrednost: 2032 Din; najmanjši ponudek: 
1355 Din 66 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dTažbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroka pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek II., 
dne 27. aprila 1928. 
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E 340/27—37. 9Î0 

Dražbeni ekik. 
Dne б. j u n i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 22 dražba nepremičnin: 
a) zemljiška knjiga Litija, vi. št. 253, b) zemljiška 
knjiga Jablanica, vi. št. 354. 

Cenilna vrednost: ad a) 60.250 Din, ad b) 222 Din 
50 p; vrednost priteklin: 250 Din (že spredaj všteta); 
najmanjši ponudek: ad a) 30.125 Din, ad b) 111 Din 
25 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Litiji, 
dne 28. aprila 1928. 

E 819/28. 1108 
Dražbeni oklic 

Dne 5. j u n i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Studenec, vi. št. 899. 

Cenilna vrednost: 41.690 Din; najmanjši ponu
dek: 27.753 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. ' 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 30. aprila 1928. 

E 486/27—12. 454 
Dražbeni oklic. 

Dne 4. j u n i j a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št, 4 dražba četrtine ne
premičnin: zemljiška knjiga Sv. Jernej, vi. št. 11. 

Cenilna vrednost: 12.746 Din 87 p; najmanjši po
nudek: 8497 Dim 92 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem патоки pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek I., 
dne 20. februarja 1928. 

E 182/28—7. 1154 
Dražbeni oklic. 

Dne 14. j u n i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastralno občino Gradiško 
predmestje, vi. št. 249 (vrt in hiša). 

Cenilna vrednost: 322.500 Din; najmanjši ponu
dek: 161.250 Dm. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je Tavnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 8. maja 1928. 

E 674/27—20, Dn. št. 225/28. 1129 

Ustavitev dražbenega postopanja. 
Zahtevajoča stranka: Ivan Kollman, posestnik in 

trgovec v šmartnem pri Slovenj gradcu; 
zavezana stranka: Oskar P i s t o r, akademični 

slikar in posestnik v Vuzenici, zaradi 1520 Din 25 p 
s pripadki. 

Izvršba po prisilni dražbi nepremičnin: zemljiška 
.knjiga Vuzenica, vi. št. 1 in 2, ki jo je dovolilo pod
pisano okrajno sodišče s sklepom opr. št. E 74/28-2. 
je s privolitvijo zahtevajoče stranke po § 40. i. r. 
ustavljena. 

Vsi že opravljeni izvršilni čini, kolikor so se iz
vedli za zgoraj označeno izvršljivo terjatev zahteva
joče stranke, so s tem razveljavljeni. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek L, 
dne 3. aprila 1928. 

A 207/27—«. 1065 

E 101/28—3. 899 
Dražbeni oklic. 

Dne 1 1 . j u n i j a/1 9 2 8. ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Žiberše, vi. št. 88: hiša s kozelcem, 
cenilna vrednost 4000 Din, najmanjši ponudek 2000 
Din, in zemljiške parcele, cenilna vrednost 2400 Din, 
najmanjši ponudek 1600 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščal« dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Logatcu, oddelek II., 
dne 2. aprila 1928. 

E 66/28—4. 1128 
Sklep. 

Zahtevajoča stranka: Občinska hranilnica na 
Vrhniki; 

zavezana stranka: Janez K o g o v š e k , posest
nik in mizar v Rovtah Št. 158, zarad} 16.000 Din s 
pripadki. 

Izvršba z dražbo zavezancu lastnih nepremičnin: 
vi. št. 272 in 273, katastralna občina Rovte, ki jo je 
dovolilo podpisano okrajno sodišče s sklepom z dne 
7. februarja 1928., opr. št. E 45/28, je po § 200., 
točki 3.), izvršilnega reda ustavljena. 

Pred pretekom pol leta po ustavitvi se zaradi 
iste terjatve ne sme predlagati novo dražbeno posto
panje. 

Okrajno sodišče v Logatcu, oddelek II., 
dne 8. maja 1928. 

E 142/28—9. 896 
Dražbeni oklic. 

Dne 12. j u n i j a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Brezni vrh, vi. št. 28. 

Cenilna vrednost: 114.526 Din 90 p; vrednost pri
teklin: 6320 Din; najmanjši ponudek: 80.564 Din 60 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle voč uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je Tavnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek II., 
dne 17. aprila 1928. 

1007 E 36/28—12. 
Ustavitev dražbenega postopanja. 

Zahtevajoča stranka: Ivan Kupljen, posestnik v 
Trbonjah, 

zavezana stranka: Zofija L a u k o, posestnica v 
Trbonjah, zaradi 24.200 Din s pripadki. 

Izvršba z dražbo zavezanki lastne polovice ne
premičnin: zemljiška knjiga Trbonje, vi. št. 9, ki jo 
je dovolilo podpisano okrajno sodišče з sklepom 
opr. št. E 306/28—1, se po § 200., št. 3, i. r. ustavlja. 

(Pred potekom pol leta po ustavitvi se zaradi iste 
terjatve ne sme predlagati novo dražbeno posto
panje. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek II., 
dne 24. aprila 1928. 

Oklic prostovoljne javne dražbe. 
V zapuščinski stvari po pokojni Ceciliji vdovi 

H r o v a t o v i - K l a n č a r j e v i v Kandiji št. 44 
se bo vršila na prošnjo priglašenega dediča Janeza 
Hrovata dne 5. j u n i j a 19 28. ob devetih pri 
podpisanem okrajnem sodišču v sobi. št, 3 prosto
voljna javna dražba nastopnih nepremičnin: davčna 
občina Gotna vas: zemljiški parceli 676 in 678 
(gozda, 6661 m2), izklicna cena 4995 Din, zemljiška 
parcela 863 (njiva, 3392 m-*), izklicna cena 3392 Din, 
zemljjiška parcela 621/2 (gozd, 1354 m2), izklicna 
cena 135 Din, zemljiška parcela 961 (njiva, 2122 m';), 
izklicna cena 2652 Din. 

Predlagafolj si pridržuje pravico, v osmih dneh 
potrditi prodajo. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek L, 
dne 8. maja 1928. 

E 1258/28—5. 958 
Dražbeni oklic 

Dne 8. j u n i j a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Pivolo, polovice 
vi. št. 48 (stanovanska hiša, gospodarsko poslopje in 
klet za krompir, njiva, vinograd, travnik [sadovnjak], 
vrt in čebelnjak). 

Cenilna vrednost: 38.995 Din 50 p; zavezancu 
lastne polovice 19.497 Din 75 p; vrednost priteklin: 
9050 Din (žel všteta v cenilni vrednosti); najmanjši 
ponudek: 12.999 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek TV., 
dne 21. aprila 1928. 

E 147/28—11. 961 

Dražbeni oklic. 
Dne 5. j u n i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Slatino, v.l. št. 69. 

Cenilna vrednost: 8420 Din; vrednost priteklin: 
140 Din; najmanjši ponudek: 5710 Din. 

Pravice, ki rie bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek II., 
dne 18. aprila 1928. 

E 1119/27—8. 1030 

Dražbeni oklic. 
Dne 12. j u n i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 26 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastaimo občino Lancovo, 
I. vi. št. 38 (hiša št. 1 na Brdih z gospodarskimi po
slopji in srenjskimi pravicami in.22 zemljiških parcel), 
cenilna vrednost 111.600 Din, vrednost priteklin 
10.100 Din, najmanjši, ponudek 81.132 Din; II.' vi. 
št. 40 (2 travniški parceli), cenilna vrednost 8400 
Din, najmanjši ponudek 5600 Din; Ш. vi. št. 216 
(1 gozdna parcela), cenilna vrednost 4800 Din, naj
manjši ponudek 3200 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek H., 
dno 30. aprila 1928. 

E 92/28. 957 

Dražbeni oklic. 
Dne 11. j u n i j a 1 9 2 8. ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Donačka gora, vi. št. 82. 

Cenilna vrednost: 13.814 Din 30 p; najmanjši po
nudek: 9210 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri draibeuem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa ee opozarja na dražbeni oklic, Id je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek II., 
dno 20. aprila 1928. 

E 70/28—6. 858 

Dražbeni oklic. 
Dne 9. j u n i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Prebukovje, vi. št. 23. 

Cenilna vrednost: 53.789 Din 70 p; vrednost pri
teklin: 740 Din; najmanjši ponudek: 35.859 Din 80 p. 

Pravice, ki ne, bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. ' 

-utëà'fcjfAl 
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Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 

nabit na uradni deski tega sodišča. 
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek II., 

dne 4. aprila 1928. 

E 186/28—10. П03 

Dražbeni oklic. 
Podpisano okrajno sodišče bo prodajajo na draž

bi naslednje nepremičnine: 
I. dne 15. j u n i j a 19 2 8. ob desetih na licu 

mesta na Spodnji Velki: zemljiška knjiga za kata-
stralno občino Spodnjo Velko, vi. št, 21 (posestvo 
v izmeri 1 ha 3 a 15 m2); 

II. dne 16. j u n i j a 19 2 8. ob devetih na licu 
mesta na Ščavnici: zemljiška knjiga za katastralno 
občino Ščavnico: vi. št. 250 v izmeri 4 ha 36a 57 m.2, 
vi. št. 262 v izmeri 1 ha 46 a 25 m-, vi. št. 422 v 
izmeri 67 a 25 m2, vi. št. 248 v izmeri 1 ha 45 a 
37 m3, vi. št, 76 v izmeri 3 ha 31 a 86 m2, vi. št. 45 
v izmeri 95 a 62 m,2, vi. št. 261 v izmeri 1 ha 3 a 
83 m-, vi. št. 263 (del zemljišča) v izmeri 35 a 67 m2 

in vi. št. 249 v izmeri 1 ha 6 a 27 m2 s pritekilinami. 
Pravice, Id ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 

sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 
Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, 

oddelek IL, 
dne 6. maja 1928. 

E 64/28. 1104 

Dražbeni oklic. 
Dno 2 6. m a j a 1 9 2 8 . ob devetih bo na licu 

mesta v št. Andražu št. 114 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Št, Andraž, vi. št. 34, in zemljiška 
knjiga Založe, vi. št. 176 in 123. 

Cenilna vrednost: 49.728 Din 60 p; vrednost pri-
teklin: 6555 Din; najmanjši ponudek: 37.523 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpoznejo pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, oddelek IL, 
dne 19. aprila 1928. 

1081 Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e : 

313. Sedež: Bled. 
Besedilo firme: Leopold Pemuš & Komp., Avto-

družba z o. z. 
Obratni predmet: prevažanje oseb z avtobusi. 
Družbena pogodba z dne 14. aprila 1928. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 81.000 Din ter je v goto

vini popolnoma vplačana. 
Poslovodja: Leopold Pemuš, posestnik v Žele-

čah št. 27. 
Družba ima. enega ali dva poslovodji. Za poslo

vodjo je pogodbeno določen družbenik Leopold Per
mis, posestnik v Zelečah št. 27. Dokler je samo en 
poslovodja, zastopa le-ta dražbo samostojno sodno 
in izvensodno. 

Družbena firma se podpisuje tako, da postavlja 
poslovodja svoj podpis pod njeno natisnjeno, štam-
piljiirano ali po komerkoli napisano besedilo. Ce pa 
izvoli občni zbor še drugega poslovodjo, zastopata 
oba poslovodji dražbo kolektivno ter podpisujeta 
družbeno firmo tako, da postavljata pod njeno bese
dilo svoji imeni. 

L j u b l j a n a , dne 23. aprila 1928. 

314. Sedež: Hudi kot. 
Besedilo firme: Granitolom, Anton Res i drug. 
Obratni predmet: pridobivanje in razpečavanje 

granita. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

1. januarja 1927. 
Družbenika: Anton Res, pooblaščeni graditelj v 

Zagrebu, Strossmayerjeva ulica br. 8Д, in Ivan 
Zapečnik, postajni načelnik v Podvelki, pošta Brezno. 

Za zastopanje je upravičen vsak družbenik po
samezno. 

Podpis firme: Pod napisanim, natisnjenim aJi 
štampiljiranim besedilom firme se podpisuje en druž
benik. 

M a r i b o r , dne, 26. aprila 1928. 

315. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Radioval», zaloga radioapara-

tov, družba z o. z. 
Obratni predmet: Družba nakupuje in prodaja 

radiofonske sprejemne aparate tako v komisiji ka
kor tudi na lastni račun, njih sestavne dele, potreb
ščine za napravljanje in vzdrževanje brezžičnm tele
fonskih sprejemnih postaj, izdaja, prodaja in izposoja 
tiskovine z navodili in poučno vsebino o ravnanju 
s takimi aparati. Nadalje se bavi družba s samo-
prodajo ali komisijsko prodajo drugih tehničnih 
praktičnih predmetov. 

Družbena pogodba z dne 3. aprila 1928. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 30.000 Din ter je v goto

vini popolnoma vplačana. 
Poslovodje: Luiza Hribernik, trgovčeva soproga 

v Ljubljani, Poljska cesta št. 15, Josip Štrukelj, trgo
vec v Ljubljani, Groharjeva cesta št. 29, in Josip 
Kalan, poslovodja v Ljubljani, Lončarska steza št. 10. 

Dražbo zastopata in zanjo podpisujeta kolektivno 
po dva poslovodji tako, da postavljata pod napisan^ 
ali natisnjeno ali s štampilijo odtisnjeno besedilo 
firme svojeročno svoji imeni. 

L j u b l j a n a , dne 23. aprila 1928. 

316. Sedež: Maribor (Trg Svobode št, 3). 
Besedilo firme: «Hellit», družba z o. z. 
Obratni predmet: Družba izdeluje in raapečava v 

območju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
sredstva za pokončavanje škodljivcev «Cochynol», 
«Hmelin» in «Arginol» in sredstvo za kotlovec 
«Hellit», ki jih je vsa izumil dr. Scheichenbauer. 

Družbena pogodba z dne 20. februarja 1928., 
posi. št. 4515. 

Osnovna glavnica znaša 40.000 Din, na katero je 
vplačanih v gotovini 20.000 Din; ostali znesek je 
krit s stvarno' vlogo družbenika drja. Leona Schei-
chonbauerja, sestoječo iz njegovih izumov in paten
tov «Cochynol», «Hmelin», «Argino]» in «Hellit», ki 
jih je prevzela, družba v svojo popolno last. 

Poslovodja: dr. Leon Scheichenbauer, kemik v 
Maribora, Trg Svobode št, 3. 

| Za zastopanje je upravičen poslovodja dr. Le- n 
I SHieichenbauer samostojno. 
j Firmo podpisuje poslovodja tako, da pristavlja 
j njenemu natisnjenemu, s štampilijo odtisnjenemu ali 
i po komerkoli napisanemu besedilu svoje ime. 
j Oglasi, zlasti vabila na občni zbor, se izvršujejo 
I z vpisanimi pismi tako, da mine od dne njih oddaje 
| do občnega zbora najmanj osem dni. Vabilo mora 
navajati kraj, čas in dnevni red. 

M a r i b o r , dne 3. maja 1928. 

317. Sedež: Maribor (Aleksandrova cesta št. 44). 
Besedilo firme: «Kandis», družba z omejeno za

vezo. 
Obratni predmet: Družba kupuje in prodaja 

bonbone in čokolado na drobno in na veliko kakor 
tudi vse sorodne predmete, spadajoče v to stroko, 
ter jih izdeluje. 

Družbena pogodba z dne 14. decembra 1927., 
posi. št. 1077. 

Družba je ustanovljena za 10 let; pogodba se 
avtomatično podaljša za leto dni, če se pol leta pred 
nje pretekom ne zahteva razdružitev. 

Osnovna glavnica znaša 20.000 Din ter je v goto? 
vini popolnoma vplačana. 

Poslovodja: Franjo Rozman, tvorničar v Mari
boru, Sodna ulica št. 15. 

Ce je imenovan samo en poslovodja, zastopa 
družbo le-ta; če sta imenovana dva poslovodji ali če 
jih jo imenovanih več, zastopata firmo vedno kolek
tivno po dva poslovodji; če .pa so določeni proku-
risti, zastopa družbo en poslovodja skupaj z enim 
prokuristom. 

Firma se podpisuje tako, da pristavlja njenemu 
kakorkoli napisanemu, s štampiljko odtisnjenemu ali 
natisnjenemu besedilu, če je imenovan samo en po
slovodja, svoj podpis le-ta, če pa sta imenovana dva 
ali če je imenovanih več poslovodij, pristavljata svoj 
podpis kolektivno po dva poslovodji- ali en poslo
vodja in en prokurist, če1 so določeni prokuristi. 

M a r i b o r , dne 26. aprila 1928. 

H. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

318. Sedež: Bled. 
Besedilo firme: «Alpavto», družba za prevažanje, 

družba z o. z.: 

Izbrisal se je poslovodja Leopold Pernuš; vpisala 
pa sta se poslovodja Franc Kežar v Zelecah št. 3 in 
poslovodja-namestnik Jože Valand v Lescah št. 12. 

L j u b l j a n a , dne 16. aprila 1928. 

319. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Anton Kolenc in drugovi: 
Besedilo firme odslej: Anton Kolenc nasi. 
Obratni predmet odslej: trgovina z mešanim bla

gom in vsakovrstnim drugim blagom, zlasti tudi z 
deželnimi pridelki na drobno. 

Izbrisali so se javni družbeniki Antonija Ermene, 
poročena Mastnak, Marija Ermene in Alojzij Mast-
nak; vpisal, pa se je novi javni družbenik Martin 
Kopušar, trgovec v Celju, Kralja Petra cesta št. 22. 

Firma se podpisuje odslej tako, da postavljata 
pod njeno štampiljirano, natisnjeno ali napisano be
sedilo kolektivno oba družbenika svoji imeni. 

C e l j e , dne 18. aprila 1928. 

320. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Hedžet & Koritnik: 
Vpisal se je prokurist Žane Miklavc v Ljubljani, 

Frančiškanska ulica št. 4. 
L j u b l j a n a , dne 23. aprila 1928. 

321. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Uranus», tovarna pločevinastih 

in kovinastih izdelkov, družba z o. z.: 
Na občnem zboru z dne 3. aprila 1928. se je iz-

premenila družbena pogodba v točki «šestič». 
Družbo zastopata odslej po dva poslovodji kolek

tivno in podpisujeta za firmo tako, da postavljata 
kolektivno svoja podpisa pod njeno po komerkoli 
napisano, natisnjeno ali s štampiljko odtisnjeno 
besedilo. 

Izbrisal se je poslovodja Maks Lilleg; vpisal pa 
se je novi poslovodja Maks Zaloker, trgovec v Ljub
ljani, Krakovski nasip št. 26. 

L j u b l j a n a , dne 16. aprila 1928. 

322. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Vinea», trgovina z vinom in 

špirituoznimi produkti, družba z o. z.: 
Po notarskem zapisu z dne 31. marca 1928., prist, 

reg. št. 584, se je izpremenila točka «Petič» družbene 
pogodbe z dne 11. aprila 1923., posi, št, 1948, tako, 
da se glasi odslej: «Petič: Poslovodstvo». 

Družbeniki imenujejo enega aH več poslovodij 
na občnem zboru ali pa s sklepom po § 34. zakona 
o družbah z omejeno zavezo. 

Družbo zastopa, če je en sam poslovodja, le-ta 
samostojno, če pa sta dva ali če je več poslovodij, 
tudi vsak poslovodja sam samostojno. 

Družbena firma se podpisuje tako, da postavlja 
vsak poslovodja pod njeno besedilo, ki je lahko po 
komerkoli napisano, natinjeno ali s štampilijo od
tisnjeno, svojeročno svoj znak. 

Vpisal se jo poslovodja Ivan Rozman, tvorničar 
na Glincah pri Ljubljani, Tržaška cesta št. 2; iz
brisala pa sta se poslovodji Janko Gruden in Fran 
Ramovš. 

L j u b l j a n a , dne 16. aprila 1928. , 

323. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Zadružna banka v Ljubljani: 
S sklepom izrednega občnega zbora z dne 12. sep

tembra 1927. se je izpi-emenil § 7. družbenih pravil 
ter se je zvišala delniška glavnica v znesku Din 
4,000.000-— za Din 1,000.000-— z izdajo 10.000 delnic 
po Din 100-— na Din 5,000.000—, ki je razdeljena 
na 50.000 popolnoma vplačanih delnic po Din 100-—. 

To izpremembo pravil je potrdil minister za trgo
vino in industrijo z odlokom z dne 8. februarja 1928., 
VI. št. 5126/27, po obvestilu velikega župana ljub
ljanske oblasti z dne 9. marca 1928., O. br. 1045/1. 

Iz upravnega sveta sta izstopila Alfonz Hribar in 
Rudolf Rozman; v upravni svet pa je vstopu France 
Kobler, ravnatelj Konsumnega društva za Slovenijo 
v Ljubljani VTJ. 

L j u b l j a n a , dne 23. aprila 1928. 

324. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Exportgesellschaft Matheis, Sup

panz & Co., Maribor — Eksportna družba Matheis, 
Suppanz & Co., Maribor. 

Obratni predmet: nakupovanje in prodajanje jajc: 
Obratni predmet odslej: nakupovanje in obrtno 

razpečavanje jajc in drugih deželnih proizvodov, 
hlajenje in zmrzovanje živil za tuje stranke v hla-
dišču. 

Izbrisala se je podružnica v Ziirichu; prav tako 
se je izbrisala prokura, podeljena za to podružnico 
Fricu Himmlerju, ker se je ta podružnica opustila. 

Ustanovila se je podružnica z imenom: Export
gesellschaft Matheis, Suppanz & JCO., Maribor — 
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Eksportna družba Matheis, Suppanz & Co., Maribor 
v Ormožu. 

M a r i b o r , dne 19. aprila. 1928. 

325. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Davorin Johan in drugovi, 

družba z o. z.: 
Družba se je razdružila ter je prešla v likvida

cijo. 
Besedilo likvidacijske firme: Davorin Johan in 

drugovi, družba z o. z. v likvidaciji. 
Likvidator: Avgust Tonejc, zasebni uradnik v 

Mariboru, Vetrinjska ulica št. 8. 
Likvidator podpisuje likvidacijsko firmo tako, da 

postavlja pod njeno besedilo svoje ime. 
M a r i b o r , dne 3. maja 1928. 

326. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Prva hrvatska štedionica v Za

grebu, podružnica Maribor; 
Vpisal se je upraviteljev namestnik dr. Mirko 

Jerec, uradnik Prve hrvatske štedionice v Zagrebu, 
ki je upravičen, za to podružnico sopodpisovati po 
pravilih in instrukcijah. 

Dosedanji upraviteljev namestnik Florijan Zu
pane je bil imenovan za začasnega upravitelja in1 je 
kot tak upravičen, za to podružnico sopodpisovati 
po pravilih in instrukcijah. 

M a r i b o r , dne 19. aprila 1928. 

327. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Tvornica Zlatorog, preje C. Bros: 
Izbrisal se je družbenik Josip Rosenberg, ker je 

izstopil. 
M a r i b o r , dne 26. aprila 1928. 

328. Sedež: Radenci. 
Besedilo firme: Zdravilišče Statina Radenci Höhn 

& Comp.: 
Izbrisal se je dosedanji družbenik Franc Wiel-

t sehnig, ker je umrl. 
S prokuro sta poverjena dr. Werner Höhn, zdrav

nik, in Karel • Janžek, Tavnatelj firme: Zdravilišče 
Slatina Radenci Höhn & Comp. — oba v Radencih. 

Pravico zastopanja imata odslej družbenici Aloj
zija Wieltschnig in Vilma Höhn. 

Firmo podpisujeta kolektivno družbenici Alojzija 
Wieltechnig in Vilma Höhn ali ena izmed njiju ko
lektivno z enim izmed postavljenih prokuristov, t. j . 
bodisi z drjem. Wemerjem Höhnom ali Karlom Janž-
kont, in sicer tako, da pristavljata njenemu po ko
merkoli napisanemu ali natisnjenemu besedilu svoji 
imeni, prokurista vselej s prietavkom «p. p.». 

M a r i b o r , dne 19. aprila 1928. 

329. Sedež: Sv. Lenart. 
Besedilo firme: Lesarska autoprometna družba 

z o. z.: 
Družba sloni odslej na družbeni pogodbi z dne 

19. januarja 1922., posi. št. 8140, izpremenjeni z 
notarskima pismoma z dne 5. aprila 1924., poel. 
št. 539, in z dno 23. marca 1928:, posi, št, 4621. 

M a r i b o r , dne 19. aprila 1928. 

330. Sedež: Sv. Lenart v Slovenskih goricah. 
Besedilo firme: Josip Pirich, tovarna usnja in 

parna žaga pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah: 
Izbrisal se je dosedanji imetnik Josip Pirich, ker 

je umrl; vpisal pa se je sedanji imetnik Ivan Pirich, 
tvorničar pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah. 

Firma se podpisuje tako, da postavlja imetnik 
pod njeno napisano ali odtisnjeno besedilo svoj pod
pis: «Ivan Pirich». 

M a r i b o r , dne 19. aprila 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev, 
St. 5881/—28. 1121 3—2 

Nateéaj. 
Podpfeana direkcija razpisuje po členu 82. in na

slednjih členih zakona o državnem računovodstvu 
in po pravilniku z dne 18. novembra 1921. pismen 
natečaj za uporabo restavraeje: «Ljubljanski dvor» 
v istoimenski palači na vogalu Kolodvorske in Pra-
žakove ulice v Ljubljani. 

Licitacija se bo vršUa dne 2 0. j u n i j a 1 9 2 8 . 
ob 11. uri pri občem oddelku te direkcije («Ljubljan
ski dvor», Ш. nadstropje, soba št. 19o). 

Uporaba se prične 14 dni po odobritvi licitacije 
in traja tri leta. 

V najem se oddado vsi prostori, doslej uporab- ; 
ljani za restavracijo, in pa naturalno stanovanje, se-1 
stoječe iz sedmih sob, kopalnice i. dr. v IV. nad
stropju palače: «Ljubljanski dvor». 

Natančnejša razdelitev prostorov je razvidna iz 
načrta, ki je na vpogled pri podpisani direkciji. Pro- ' 
stori se morejo tudi osebno ogledati vsak delavnik ! 
dopoldne. ! 

Zakupnik si mora ob svojih stroških nabaviti vso I 
opremo za obratovanje restavracije, vse mobilije in 
potrebščine, t. j . servise, posode, namizno perilo, ku
hinjski inventar, jedilno orodje itd. Nabavljeni in
ventar mora po obliki in množini ustrezati inven
tarju, ki je običajen v prvorazrednih restavracijah. 

Ponudbe, kolkovane s 100 Din, je treba vložiti 
zapečatene in z oznako na zavitku: «Direkcija dr
žavnih železnic v Ljubljani. Ponudba k št. 5881Д-28 
za restavracijo ,Ljubljanski dvor' ponudnika I. I.». 

V zavitku mora biti ponudba v posebni zaprti 
kuverti, ločena od dokumentov. 

Kot jamčevino je treba položiti pri glavni bla
gajni te direkcije najkesneje do 10. ure dne 20. ju
nija 1928. 5 % ponujene vsote. 

Ponudniki, ki se licitacije ne udeleže osebno, mo
rajo poleg tega v ponudbi izjaviti, da so jim spe
cialni pogoji za oddajo restavracije: «Ljubljanski 
dvor» znani in da v celoti pristajajo nanje. 

Natančnejša pojasnila in podrobnejši pogoji se 
dobivajo pri podpisani direkciji (soba št. 54) vsak 
delavnik od 10. do 12. ure. 

Direkcija državnih železnic v Ljubljani, 
dne 10. maja 1928. 

Št. 46/10. 

Razglas. 
Seznamek izgubljenih predmetov, prijavljenih pri po 
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

dne 15. maja 1928.: 
7 bankovcev po 100 Din in 14 bankovcev po 

10 Din; 1 črna usnjena denarnica, v njej 1 bankovec 
za 100 Din in 25 Din drobiža; 1 srebrna moška žepna 
ura z verižico; 1 briljant iz uhana; 1 srebrna za-
pestna ита s srebrno verižico; 1 bankovec za 100 
Din; 1 črna usnjena listnica, v njej 200 Din in 2 za
stavna Uetka, vredna 90 Din; 1 bel ženski žiivofcec s 
čipkami; 1 srebrna cigaretna doza; 1 zlata verižica, 
zvezana s sukancem; 300 Din v bankovcih in v za
vitku; 1 ženska srebrna ročna torbica, v njej 1 rožni 
venec, 1 robec, 1: ključ in 13 Din. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

dne 15. maja 1928.: 
1 pasji nagobčnik; 1 usnjena denarnica z manjšo 

vsoto denarja; 1 usnjena denarnica, v njej manjša 
vsota denarja in 1 ključ; 1 nova samoveznica (kra
vata); 1 srebrna ovratna verižica z obeskom; 1 siv 
klobuk; 1 ženska ruta za na glavo; 1 kovinasta 
ovratna verižica v obliki kače; 1 zračna sesadjka za 
kolo; 1 naočniki; 1 moški dežnik; 1 bankovec za 
100 Din. — V železniških vozovih, so se našli ti-le 
predmeti: 2 moška dežnika, 3 ženski dežniki, 5 palic, 
1 žepna steviljka, 1 zavitek papirja, 2 para čevljev, 
1 kTatek suknjič, 1 pled, 1 ženski klobuk, 1 moški 
klobuk, 1 ženska torbica, 1 zavitek čevljev, 1 zavi
tek in 1 nahrbtnik, 1 dežni plašč. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 15. maja 1928. 

R. U. 12/10-44, R. U. 3/10—81, R. U. 122/23—8 
.in R.U. 130/24—13. 

Razglas o razgrnitvi načrtov o nadrobni raz
deliti skupnega sveta posestnikov a) v Šent
janža, b) v Potoka, c) v Praprečah in pri 

Sv. Jeronimu in č) na Vranskem. 
Načrti o nadrobni razdelbi parcel, ležečih: 
a) v katastralni občini Št. Janžu, vpisanih pod 

vi. št. 113 iste katastralne občine; 
b) v katastralni občini Pustem polju, vpisanih pod 

vi. št. 21 in 144 iste katastralne občine; 
c) v katastralni občini Sv. Jeronimu, vpisanih pod 

vi. št. 16 iste katastralne občine; 
č) v katastralni občini Vranskem, vpisanih pod 

vi. št. 102 iste katastralne občine, 
bodo na podstavi § 95. zakona z dne 26. maja 1909., 
staj. dež. zak. št. 44, od dne 24. maja 1928. do všte
tega dne 6. junija 1928. razgrnjeni na vpogled vsem 
udeležencem, in sicer ad a) v občinskem uradu trga 

Rečice v Savinjski dolini, ad b) pri županstvu v Ko-
karjih, ad c) pri županstvu pri Sv. Jeronimu in ad c) 
pri županstvu na Vranskem. 

Obmejitev načrtov s kolci na mestu samem se je 
že izvršila. 

Načrti ad a), b) in c) se boelo pojasnjevali dne 
24. maja 1928., in sicer ad a) v času od osmih do 
devetih pri vaškem podžupanu (rihtarju) v Št. Janžu; 
ad b) v času od štirinajstih do petnajstih pri župan
stvu v Kokarjih in ad c) pri županstvu na Vran
skem; načrt ad č) pa dne 25. maja 1928. v času od 
osmih do devetih pri županstvu na Vranskem. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper to načrte v 30 dneh od 
prvega dne razgrnitve dalje, t. j . od dne 24. maja 
1928. do dne 22. junija 1928., pri podpisanem komi
sarju vložiti pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 15. maja 1928. 

Komisar sa agrarne operacije: 
Pokom s. r. 

Št. 4359/1928. 

Razglas. 
1134 

K m e t i j s k a z a d r u g a v M o r a v č a h , r. z. 
z o. z., uživa po naredbi gospoda ministra za finance 
z dne 25. decembra 1923., br. 43.322 (Uradni list z 
dne 7. januarja 1924., št. 3/1), oprostitev od plače
vanja taks, navedenih v tej naredbi, izza dne 1. ju
nija 1928. za čas, dokler veljajo sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 14. maja 1928. 

Št. 15.897/ref. X. a. 1135 

Objava o določitvi mnogokratnika za mesec 
april 1928. davščine od prirastka na vred
nosti nepremičnin v mestni občini ljubljanski. 

Komisija za določitev mnogokratnikov davščine 
od prirastka na vrednosti nepremičnin je določila 
po § б. naredbo pokrajinskega namestnika za Slo
venijo z dne 21. oktobra 1922., Uradni list z dne 
31. oktobra 1022., št. 365/113, za mesec a p r i l 
19 28. mnogokratnik 9*13 za vrednosti in zneske, 
izražene v dinarski vrednosti. 

Mestni magistrat ljubljanski, 
dne 12. maja 1928. ( 

Št, 412. 1082 
Draibeni oklic. 

V torek dne 5. j u n i j a 1 9 2 8 . ob štirinajstih 
bo prodajalo podpisano županstvo na javni dražbi 
približno 350 m8 stoječega smrekovega, lesa v občin
skem gozdu «pod Kočno», parcela št, 569, katastral-
na občina Jezersko. 

Dražba se bo vršila v gostilni «Kazini» na Jezer
skem. 

Pred začetkom dražbe položi vsak kupec pri pod
pisanem županstvu vadij 8000 Din. 

Podrobnejši dražbeni pogoji so na vpogled pri 
županstvu. 

Županstvo na Jezerskem, 
dne 17. maja 1928. 
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Bazne objave. 
Poziv upnikom. 

A g r a r n a z a j e d n i c a n a M a r o f u P i n c e , 
o b č i n a P i n c e , registrovana zadruga z neome
jeno zavezo, se je razdružila ter je prešla v likvi
dacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj ji prijavijo terjatve. 

Za likvidacijski odbor: 
Simon Baje s. r. GaSpar Udovičić s. r. 

1 1 3 6 Objava. 
Izgubil sem izpričevalo V. b razreda vižje dräavne 

reaJke v Ljubljani iz šolskega leta 1904./19215. na ime: 
Igor Sever iz Novega mesta. 

iProglaSam ga za neveljavno. 
Igor Sever s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fnntek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: DelniSka tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožlč v Ljubljani. 

ЈЉШ^ФЈ^аЕШ:), 



Poiinina plačana v gotovini. 

50. V Ljubljani, dne 23. maja 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADUTI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n i 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
154. Pogoji, ob katerih se uporabljata znižani minimalni stopnji uvozne 

tarife na električne aparate za štetje In merjenje električnega toka in 
na kable za podzemeljsko in podvodno prevajanje električnega toka. 
Navodilo za Izračunavanje srednjega premera za stavbni les ob uvoz
nem ocarinjanju. 
Pojasnilo o uvoznem ocarinjanju sandal z izvrtanimi luknjami na licu. 
Pojasnilo glede uporabljanja razpisa o ocarinjanju tekočin v železnih 
sodih. 
Odločba, s katero se znižuje minimalna stopnja uvozne carine na 
žveplo in žveplov cvet. 
Pojasnilo o uporabljanju znižane minimalne stopnje uvozne carine 
na žveplo in žveplov cvet. 
Odločba, s katero se znižuje minimalna stopnja uvozne carine na 
železno pločevino in kadi iz niklja. 

155. 

156. 
157. 

158. 

159. 

160. 

161. Navodilo za uporabljanje minimalne stopnje uvozne carine na železno 
pločevino in kadi iz niklja. 

162. Odločba o uvoznem ocarinjanju motornih tramvajskih voz. 
163. Pojasnilo o uvoznem ocarinjanju motornih tramvajskih voz. 
164. Izpremembe in dopolnitve v pravilniku za izvrševanje odredb o državni 

trošarini iz zakona o državni trošarini, taksah in pristojbinah in zakona 
o izpremembah in dopolnitvah v zakonih in odredbah o državni tro
šarini. 

165. Odločba glede ravnanja z zlatniki, iz katerih se je na umeten način 
vzelo zlato. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 166. Tarifna obvestila. 
Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 108 z dno 14. maja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 30ega 

aprila 1928.: Pomaknjen je iz 6. skupine I. katego
rije v 5. skupino I. kategorije dr. Fran S t e l e , ku
stos narodnega muzeja v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 24ega 
aprila 1928.: Upokojena sta po člemi 234. uradni
škega zakona: dr. Josip P i p e n b a c h e r , direktor 
Ц. državne realne gimnazijo v Ljubljani, uradnik v 
3 skupini I. kategorije; Nikola O b r a d o v ic , ar
hivski uradnik pri prosvetnem oddelku v Mariboru 
v 1. skupini III. kategorije. 

Odlok ministra pravde z dno 5. maja 1928.: Po
trjen jo za stalnega v 9. skupini I. kategorije Juro 
L e s j a k, pravni praktikant pri okrožnem sodišču 
v Celju, in obenem pomaknjen v 8. skupino I. kate
gorije. 

Odlok ministra pravde z dne 23. aprila 1928.: 
Preveden je iz 3. skupino III. kategorije v 4. sku
pino II. kategorije Fran D r a š l o r , kanclist pri 
oddelku B stola sedmorice v Zagrebu. 

Odlok ministra pravde z dne 25. aprila 1928.: Po
stavljena sta pri stolu sedmorico v Zagrebu kanclist 
v 4. skupini II. kategorije Fran D r a š 1 e r in kanc
list v 2. skupini III. kategorije Josip M a n d i ć za 
pisarniška oficiala na dosedanjih službenih mestih v 
isti skupini isto kategorije. 

Odloki ministra za finance z dne 25., 26. in 27ega 
marca 1928.: Za stalna (stalne) sta potrjena (so po
trjene) računska pripravnika (računsko pripravnice) 
v 5. skupini II. kategorije pri računovodstvu delega
cije ministrstva financ v Ljubljani in prevedena (pre
vedene) po opravljenem državnem strokovnem izpitu 
v 4. skupino II. kategorije: Marija Z u p a n na zvanje 
računsko uradnice, Matej D a g e 1 i ć in Stanislav 
P a v 1 o t i ć na zvanje knjigovodjevega pomočnika., 
Vera K i t e k , Siilva R ö t h l1 in Bogomila Z e b r e 
na zvanje računske uradnice. 

Objava generalno direkcije davkov z dno 21ega 
aprila 1928.: «Klisursko prosvetno udruženje» v Kli
suri je oproščeno plačevanja takse iz tar, post. 1. 
taksne tarife za vso vloge in prošnje, ki jih pošilja 
državnim .oblastvom, razen v civilnih pravdah. 

Zapisnika o LIX. in LX. redni seji narodne skup
ščine z dne 26. in 27. aprila 1928. 

Številka 109 z dne 15. maja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 28ega 

aprila 1928.: Premeščen je po službeni potrebi h 
gradbeni sekciji v Kranju Pavel M i k 1 a u c, in
ženjer v 6. skupini I. kategorije pri gradbeni direk
ciji v Ljubljani. 

Odlok ministra za finance z dne 27. mairca 1928.; 
Potrjena je za stalno računska pripravnica v 5. sku
pini II. kategorije pri računovodstvu delegacije mi
nistrstva financ v Ljubljani Ida S k a l a r in pre
vedena po opravljenem državnem strokovnem iz
pitu v 4. skupino II. kategorije. 

Odloki ministra za finance z dne 24. in 30. marca 
1928.: Sprejeta jo ostavka, ki so jo podali na držav
no službo knjigovodje pri delegaciji ministrstva fi
nanc v Ljubljani: Valentin P o g a č a r , Stanko R o -
t a r, Josip M a v r i c , Ignacij B r a n d s t e t e r, vsi 
v 3. skupini II. kategorije, in Adolf T u r k v 4. sku
pini II. kategorije. 

Odlok ministra za finance z dno 11. apriila 1928.: 
Odpuščen je iz državne službe po členili 111. in 
133., drugem odstavku, uradniškega zakona Martin 
Ž a g a r, računski asistent v 4. skupini H. kategorije 
pri računovodstvu delegacije ministrstva financ v 
Ljubljani. 

Odlok ministra za financo z dno 26. marca 1928.: 
Odpuščeni so iz državne službe stalni carinski pri
pravniki v 5. skupini II. kategorije: Dušan G r k o 
v i c in Božidar M i !• i v o j e v i ć pri carinarnici v 
Gornji Radgoni in Fran B o h o r i č pri carinarnici v 
Ljubljani. 

Zapisnika o LXL in LXII. redni seji narodne 
skupščine z dne 28. aprila in z dne 1. maja 1928. 

Številka 110 z dne 16. maja 1928.: 
Objava generalne direkcije davkov z dne 1. maja 

1928.: «,Kosmos', društvo za zaštitu prirodo i ču
vanje narodnog zdravlja» v Sarajevu je oproščen 
plačevanja takse iz tar. post. 1. taksne tarife za vse 
vloge in prošnje, ki jih pošilja državnim oblastvom, 
razen v civilnih pravdah. 

Številka 111 z dne 17. maja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne l.maja 

1928.: Postavljeni so: pri direkciji pošte in telegrafa 
v Zagrebu za šefa odseka v 5. skupini I. kategorije 
Mijo S e d l a r , inspektor v-isti skupini iste katego
rije pri direkciji pošte in telegrafa v Ljubljani (po 
službeni potrebi); pri direkciji pošte in telegrafa v 
Ljubljani: za inšpektorja v 5. skupini I. kategorije 
Dušan Đ o r đ o v i ć, višji kontrolor v isti skupini 
iste kategorije pri ministrstvu za pošto in toleigraf 
(po službeni potrebi); za šefa odseka y 5. skupini 
I. kategorije dr. Jožko L e b a r , šef odseka v isti 
skupini iste kategorije pri direkciji pošte in telegrafa 
v Sarajevu (po službeni potrebi); za tajnika v 6. sku
pini I. kategorije Janko T a v z e s , tajnik v isti 
skupini iste kategorije pri direkciji pošto in telegrafa 
v Sarajevu (po službeni potrebi); za tehničnega urad
nika v 2. skupini II. kategorije Štefan B r e z n i k , 
tehnični uradnik v 3. skupini П. kategorije pri isti 
direkciji; pri postnem in telegrafskem uradu v Ljub
ljani 1 za poštne in telegrafske uradnike, (poštno in 
telegrafsko uradnico) v 2. skupini II. kategorije 

| Maks K o š i r , Miljutin N e g o d e in Brigita B e r -
l an , poštna in telegrafska uradnika (poštna in tele
grafska uradnica) v 3. skupini Ц. kategorije pri 
istem poštnem in telegrafskem uradu; pri poštnem 
in telegrafskem uradu v LjubljaniTzä poštnega in 

j telegrafskega uradnika v 2. sku jmi^lï. kategorijo 
Tomo V i d m a r, poštni in telegrafski uradnik v 
3. skupini II. kategorije pri istpm\ postnem in tSe-

'grafskem uradu; pri poštnem inJTeiegfafskeon uradu 
v Mariboru 3 za poštnega in telegrafskega uradnika 
v 2. skupini II. kategorije Itfšfh S T a v e c , poštni in 

1 telegrafski uradnik v isti skupini iste kategorije pri 
j poštnem in telegrafskem uradu v Kranju (po služ-
; beni potrebi); pri poštnem in telegrafskem uradu v 
' Šmarju pri Jelšah za poštnega in telegrafskega urad-
| nika v 2. skupini II, kategorije Ciril N o v a k , poštni 
] in. telegrafski uradnik v isti skupini iste kategorije 
pri poštnem in telegrafskem uradu v Mariboru 3 (po 
službeni potrebi). 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dno 20ega 
aprila 1928.: Upokojena je po členu 133., točki 1.), 
uradniškega zakona Marija T o k a v o c, poštna in 
telegrafska uradnica v 2. skupini II. kategorije pri 
poštnem in telegrafskem uradu v Ljubljani 1. 

Številka 112 z dne 18. maja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 28ega 

aprila 1928.: Pomaknjen je iz 5. skupine I. katego
rije v 4. skupino I. kategorije Jan V a r i é k, in
ženjer pri gradbeni sekciji v Mariboru. 

Odloka ministra za pošto in telegraf z dne 3. in 
10. aprila 1928.: Premeščeni sta po službeni potrebi 
postili in telegrafski uradnici v 3. skupini II. kate
gorije Olga M o s e r od poštnega in telegrafskega 
urada v Ljubljani 1 k poštnemu in telegrafskemu 
uradu na Bledu 2 in Josipina V i d m a r od poštnega 
in telegrafskega urada v Brežicah k poštnemu in 
telegrafskemu uradu v Cerkljah ob Krki. 

Številka 113 z dne 19. maja 1928.: 
Ukaza Njegovega Veličanstva kralja z dne 

6. aprila 1928.: Odlikovani so: 
z redom Belega orla V. vrste Janko Su f l a j , 

načelnik ministrstva za agrarno reformo; 
z redom sv. Save P7. vrste Albin R a d i k on, 

inspektor agrarne direkcije v Ljubljani; 
z redom sv. Save V. vrste Matko B r n č ič , refe

rent okrožnega agrarnega urada v Mariboru, in Jan 
O s o j n i k, referent okrožnega agrarnega urada v 
Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 10. apri
la 1928.: Pomaknjena sta iz 7. skupine I. kategorije 
v 6. skupino I. kategorije veterinarja Anton S o k 
pri sreskem poglavarju v Dolnji Lendavi in Josip 
R a u t or pri sreskem poglavarju v Kamniku. 

Odloka ministra pravde z dne 10. maja 1928.: Po
trjena sta za stalna in pomaknjena v višjo skupino: 
Stanko P e č ar, pravni praktikant v 9. skupini I. ka-



• 

50. 350 Letnik X. 

tegdrije pri okrožnem sodišču v Novem mestu, in 
^rvan B e r č i č, strojnik v 4. skupini ПТ. kategorije 

v kaznilnici v Mariboru. 
Odloka ministra pravde z dne 14. maja 1928.: 

Upokojena sta: po členu 141., zadnjem odstavku, 
uradniškega zakona Jurij Š i 1 e c, višji pisarniški 
oficial v 3. skupini П. kategorije pri okrajnem so
dišču pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah; po čle
nu 141., drugem odstavku, in členu 133., točki 2J, 
uradniškega zakona Nikola Š e v e 1 j e v i ć, kanclist 
v 2. skupim III. kategorije pri oddelku B stola sed
morice v Zagrebu. 

Uredbe osrednje vlade. 

154. 
Pogoji, ob katerih se uporabljata znižani 
minimalni stopnji uvozne tarife na elek
trične aparate za štetje in merjenje elek
tričnega toka in na kable za podzemeljsko 
in podvodno prevajanje električnega toka.* 

Zaradi uporabljanja odločbe ministrskega sveta 
C. br. 16.300 z dne 27. aprila 1928.** dajem na pod
stavi člena 23. v predlogu zakona o obči carinski 
tarifi po zaslišanju carinskega sveta carinarnicam 
to-le pojasnilo: 

Znižani minimalni stopnji na predmete \n, toč
ke 1.) omenjene odločbe se uporabljata samo, če pri
lože uvozniki deklaraciji potrdilo ministrstva za 
trgovino in industrijo (oddelka za industrijo in obrt-
stvo), da se ti predmeti ne izdelujejo v državi. 

V B e o g r a d u , dne 30. aprila 1928.: 
C. br. 16.300. ... . t ' .. 

Minister za finance: 
dr. B. Marković s. r. 

* 155. 
Navodilo za izračunavanje srednjega 
premera za stavbni les ob uvoznem 

ocarinjanju.*** 
Na sproženo vprašanje, kako je treba postopati 

ob merjenju srednjega premera za stavbni les iz tar. 
št. 24. izvozne tarife, dajem carinarnicam na pod
stavi člena 23. v predlogu zakona o obči carinski 
tarifi po zaslišanju carinskega sveta to-fe pojasnilo: 

Za srednji premer stavbnega lesa iz tar. št. 24. 
izvozne tarife je smatrati premer, izmerjen na sredi 
dolžine lesa brez skorje z merilom za okrogli les; 
če pa ne bi bilo tega merila, se izračuni premer 
iz obsega lesa, ki se izmeri na istem mestu brez 
skorje (a л = obseg; a = premer; n = 3*14). V ta 
namen se mora tam, kjer se premer meri, obeliti 
skorja do čistega lesa v širini 5 do 10 cm. 

Ce je les na tem mestu nepravilen ali grčav, se 
izmeri premer nad tem mestom in pod njim ter se 
vzame polovica obeh vsot. 

Če pa se izvaža les s skorjo in lastnik ne bi pri
stal na to, da bi se Ice obelil, se mora odbiti od 
kubične prostornine, ki se izračuni na znani način, 
popisan v knjižici o kubaturi (т*л . 1 = kubična pro
stornina; r = polumer; 1 = dolžina; n = 3-14), od
stotek za skorjo, in sicer: pri bukvi 7 •%, pri jelki in 
•boru 12%, pri smreki 8 % in pri hrastu 15%, ker 
skorja ni les in ker se določa tudi v trgovini kubična 
prostornina lesa brez skorje. 

Carinarnicam odrejam, naj se povsem ravnajo 
po tem pojasnilu. 

V B e o g r a d u , dne 5. maja 1928.; 
C. br. 17.061. 

Minister za finance: 
dr. B. Marković s. r. 

156. 
Pojasnilo o uvoznem ocarinjanju sandal 

z izvrtanimi luknjami na licu.*** 
Zaradi pravilnega ocarinjanja sandal, ki imajo 

na licu luknje, izvrtane s prebijačem, šablono ali 
izrezane z nožem, se daje na podstavi člena 23. v 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 9. maja 1928., št. 104/ХХХШ. 

** Uradni list z dne 9. maja 1928., št. 144/45. 
*** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 

Slovenaca» z dne 11. maja 1928., št. 106/XXXTV. 

predlogu zakona o obči carinski tarifi po zaslišanju 
carinskega sveta to-le pojasnilo: 

Sandale z luknjami na licu, narejenimi s prebi
jačem, šablono ali izrezanimi z nožem, no plačujejo, 
če nimajo luknje značaja šar, dodatka k carini 
30 % iz tretjega odstavka pripombe k tar. št. 374. 
Če pa so take luknje na licu sandal med seboj 
kombinirane, tako da tvorijo zvezdice, kroge, vence, 
geometrične slike, ukrasne črte itd., je smatrati take 
sandale za sandale s sarami, izvedenimi s preluknja-
njem, in nanje se pobira poleg redne carine dodatek 
30 % iz tretjega odstavka pripombe k tar. št. 374. 

V B e o g r a d u, dne 5. maja 1928.; C. br. 17,062. 
Minister za finance: 
dr. B. Marković s. r. 

157. 
Pojasnilo glede uporabljanja razpisa 
C. br. 16.164/28 o ocarinjanju tekočin 

v železnih sodih.* 
Opazilo se je, da nekatere carinarnice niso pra

vilno razumele odredbe točke 2.) v razpisu C. br. 
16.164 z dne 28. aprila 1928.** Zaradi pravilnega 
uporabljanja te odredbe se daje carinarnicam to-lc 
pojasnilo: 

Besede: «na vse tako blago» v točki 2.) ome
njenega razpisa pomenijo samo blago iz točko 1.) 
omenjenega razpisa, torej blago, ki je obremenjeno 
s carinsko postavko 15 Din in več za 100 kg. 

Potemtakem se morajo uporabljati na vse ostalo 
blago brez izjeme odredbe razpisa C. br. 14.232 z 
dne 12. aprila 1928.*** 

Carinarnicam se odreja, naj se ravnajo po tem 
pojasnilu. 
Iz pisarne generalne direkcije carbi pH ministrstvu 

za finance v Beogradu, 
dne 5. maja 1928.; C. br. 17.131. 

158. 
Odločba, s katero se znižuje minimalna 
stopnja uvozne carine na žveplo in žve-

plov cvet.+ 

Ministrski svet je sprejel v seji z dne 1. maja 
1928. na podstavi člena 15. v predlogu zakona o 
obči carinski tarifi pod C. br. 17.033 to-le odločbo: 

«1.) Minimalna stopnja za prečiščeno žveplo in 
žveplov cvet iz tar. št. 197., točke 2., uvozne tarife 
v predlogu zakona o obči carinski tarifi se znižuje 
od 1-50 na 0-75 Din. 

2.) Znižano stopnjo iz točke 1.) te odločbe je 
uporabljati samo do vštetega dne 31. avgusta 1928. 

3.) Ta odločba stopi v veljavo z dnem, ko se 
razglasi v ,Službenih Novdnah'.» 

Iz generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 7. maja 1928.; C. br. 17.033. 

159. 
Pojasnilo o uporabljanju znižane mini
malne stopnje uvozne carine na žveplo 

in žveplov cvet.1 

.Zaradi pravilnega uporabljanja odločbe ministr
skega sveta C. br. 17.033 z dne 1. maja 1928., s ka
tero se je znižala minimalna stopnja uvozne carine 
na žveplo in žveplov cvet, dajem carinarnicam na 
podstavi člena 23. v predlogu zakona o obči carinski 
tarifi po zaslišanju carinskega sveta to-Je pojasnilo: 

Odločbo ministrskega sveta C. br. 17.033 z dne 
1. maja 1928. je uporabljati samo na ono žveplo in 
oni žveplov cvet, za katera se izvrši najkesneje 
do dne 31. avgusta 1928. carinska ekspedicija in za 
katera se vplačajo do vštetega tega dne carinske 
davščine. 

V B e o g r a d u , dne 11. maja 1928.; 
C. br. 18.047. 

Namestnik ministra za finance: 
minister za trgovino in industrijo 

dr. M. Spaho s. r. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 9. maja 1928., št. 104/XXXIH. 

** Uradni list z dne 7. maja 1928., št. 134/44. 
*** Uradni list z dne 24. aprila 1928., št. 128/40. 

t «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 16. maja 1928.; št. 110/XXXVII. 

160. w 

Odločba, s katero se znižuje minimalna 
stopnja uvozne carine na železno ploče

vino in kadi iz niklja.* 
Ministrski svet je sprejel v seji z dne 1. maja 

1928. na podstavi člena 15. v predlogu zakona o 
obči carinski tarifi pod C. br. 17.034 to-le odločbo: 

«I. Minimalne stopnje iz naslednjih tarifnih številk 
uvozne tarife v predlogu zakona o obči carinski ta
rifi se znižujejo na te-le stopnje: 

a) Iz tar. št. 537., točke 1. c), na sirovo (črno), 
tudi dekapirano in dresirano pločevino, pod 1 mm 
debelo, za izdelovanje pocinkane pločevine — od 
10 Din na 7 Din; 

b) iz tar. št. 537., točke l.a), na sirovo (črno), 
tudi dekapirano in dresirano pločevino, debelo 
ЗУ2 mm "ali več, za izdelovanje zavarjenih železnih 
cevi — od 10 Din na 5 Din; 

c) iz tar. št. 537., točke l.b), na sirovo (črno), 
tudi dekapirano in dresirano pločevino, debelo 1 do 
З^гаш, za izdelovanje zavarjenih železnih cevi — 
od 12 Din na 6 Din; 

č) iz tar. št. 537., točke 1. c), na sirovo, tudi 
dekapirano in dresirano pločevino, debelo pod 1 mm, 
za izdelovanje zavarjenih železnih cevi —• od 10 Din 
na 5 Din. 

П. Uvozna carina se ne pobira na kadi iz niklja 
za balneološke namene iz tar. št. 623. uvozne tarife 
v predlogu zakona o obči carinski tarifi. 

Ш. Znižano stopnjo iz točke I. pod a) in opro
stitev od carine iz točke II. je uporabljati, dokler 
so ne začno izdelovati zgoraj omenjeni predmeti v 
naši državi. Znižano stopnjo iz točke I. pod b), c) 
in č) jq uporabljati, dokler se ne odpravi carina na 
kovane železne cevi k tar. št. 539., točke 1., uvozne 
tarifo v predlogu zakona o obči carinski tarifi. 

IV. Znižano stopnjo iz točke I. in oprostitev od 
carine iz točke II. je uporabljati ob pogojih, ki jih 
predpiše minister za finance. 

V. Ta odločba stopi v veljavo z dnem, ko se 
razglasi v ,Službenih Novinah'.» 

Iz generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 7. maja 1928.; C. br. 17.034. 

161. 
Navodilo za uporabljanje minimalne stop
nje uvozne carine na železno pločevino in 

kadi iz niklja.* 
Zaradi pravilnega uporabljanja odločbe ministr

skega sveta C. br. 17.034 z dne 1. maja 1928. dajem 
carinarnicam na podstavi člena 23. v predlogu za-

1 kona o obči carinski tarifi po zaslišanju carinskega 
sveta to-le navodilo: 

1.) Osebe in podjetja, ki hočejo ukoriščati znižane 
stopnje iz točke. I. odločbe ministrskega sveta C. br. 
17.034/28, se morajo predhodno obrniti' na generalno 
direkcijo carin z vlogo, v kateri označijo, kakšno 
pločevino, za kakšno predelavo in v koliki množini 
hočejo izvoziti. Vlogi je treba priložiti: potrdilo pri
stojne industrijske, trgovsko-obrtniške ali obrtniške 
zbornice, da jo uvoznik lastnik podjetja ali instala
cije, ki more izdelovati iz navadne (črne) pločevine 
pocinkano pločevino ali izdelovati iz navadne (črne) 
pločevine zavarjene železne cevi. Razen tega je treba 
priložiti vlogi potrdilo ministrstva za trgovino in 
industrijo o letni kapaciteti podjetja, ugotovljeni 
tako, kakor je določeno v razpisu C. br. 39.200/26,** 
točki 5. b); če se zahteva uporaba točke I. pod a) v 
odločbi ministrskega sveta C. br. 17.034/28, je treba 
tudi priložiti potrdilo, da se pločevina ne izdeluje v 
naši državi. Vlogi je treba končno priložiti fakturo, 
na kateri uvoznik zajamči, da je originalna. V vlogi 
se mora označiti, pri kateri carinarnici naj bi se 
pločevina uvozila. 

Generalna direkcija carin predpisuj^ v svojih 
odločbah za vsak poedini primer podrobne pogoje, 
kako naj se vodi kontrola o predelovanju pločevine. 

Ko predloži uvoznik carinarnici uvozno deklara
cijo z izrecno označbo, da hoče ocariniti pločevino 
po znižani stopnji iz točke I. v odločbi ministrskega 
sveta C. br. 17.034/28 s pozivom na dovolitev gene
ralne direkcijo carin za uvoz te količine, pregleda 
carinarnica blago ter izvrši ekspedicijo po veljavnih 
predpisih carinskega zakona. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 16. maja 1928.; št. 110/XXXVH. 

** Uradni list z dne 21. septembra 1926., št. 358/86. 
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2.) Uvozniki, Id hočejo ukoristiti oprostitev od 

carino po točki II. odločbe ministrskega sveta C. br. 
17.034/28 na kadi iz niklja 7.a bahieološke namene, 
morajo poslati generalni direkciji carin pismeno 
vlogo, ki ji prilože potrdilo ministrstva za narodno 
zdravje, da bodo kadi resnično služilo balneološkim 
namenom, potrdilo ministrstva za trgovino in indu
strijo, da so take kadi ne izdelujejo v naši državi 
in fakturo, na kateri uvoznik svojerc-čno zajamči, 
da je originalna. 

V vlogi mora uvoznik označiti, koliko m pri 
kateri carinarnici hoče uvoziti kadi. 

Generalna direkcija carin predpisuje v svojih od
ločbah za vsak poedini primer podrobne pogoje, kako 
naj se kontrolirajo uvožene kadi. 

Ko predloži uvoznik carinarnici uvozno dekla
racijo z izrecno označbo, da hoče uvoziti kadi brez 
plačila carine po točki II. odločbo ministrskega sveta 
C. br. 17.034/28 s pozivom na dovolitev generalne 
direkcije carin za uvoz to količine, pregleda cannar-' 
niča blago ter izvrši ekspedicijo po veljavnih pred
pisih carinskega zakona. 

V B e o g r a d u , dne 11. maja 1928.; 
C. br. 18.049. 

Namestnik ministra za finance: 
minister za trgovino in industrijo 

dr. M. -Spano s. r. 

162. 
Odločba e uvoznem ocarinjanju motornih 

tramvajskih voz.* 
Ministrski svet je sprejel v seji z dne 1. maja 

1928. na podstavi člena 15. v predlogu zakona o 
obči carinski tarifi pod C. br. 17.035 to-le odločbo: 

«1.) Ko se ocarinjajo motorni tramvajski vozovi 
iz Ur. št. 670., točke 2., tarife v predlogu zakona 
o obči carinski tarifi, se odbija od njih skupne vred
nosti vrednost onih delov, ki služijo za sprejemanje 
toka iz uličnega prevodnika, za prevajanje spreje
tega toka v motor — regulator za motor, ki tok 
sprejema in ga pretvarja v motorno silo. Na tako 
znižano vrednost se pobira carina pO' tar. št. 670., 
točki 2,; na naštete motorne dele pa se uvozna ca
rina ne pobira. 

2.) To odločbo je uporabljati do vštetega dne 
30. junija 1928. 

3.) Ta odločba stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v jSlužbenih Novinah'.» 

Iz generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 7. maja 1928.; C. br. 17.035. 

163. 
Pojasnilo o uvoznem ocarinjanju 

motornih tramvajskih voz.* 
Zaradi pravilnega uporabljanja odločbe ministr

skega sveta C. br. 17.035 z dne 1. maja 1928. dajem 
carinarnicam na podstavi člena. 23. v predlogu za
kona o obči carinski tarifi po zaslišanju carinskega 
sveta to-le pojasnilo: 

Odločbo ministrskega sveta C. br. 17.035 z dne 
1. maja 1928. je uporabljati samo na one motorne 
tramvajske vozove, za katere se izvrši najkesneje 
do dne 30. junija 1928. carinska ekspedicija in za 
katere se vplačajo do vštetega tega dne carinske 
davščine. 

V B e o g r a d u , dne 11. maja 1928.; 
C. br. 18.048. 

Namestnik ministra za finance: 
minister za trgovino in industrijo 

dr. M. Spano s. r. . 

164. 
Gospod minister za finance je predpisal na pod

stavi izpromemb in dopolnitev zakona o državni tro
šarini v členu 107. finančnega zakona za leto 1928./ 
/1929. naslednje izpremembe in dopolnitve v fcroša-
rinskem pravilniku: 

Na podstavi členov. 2. in 8. zakona o državni tro
šarini, taksah in pristojbinah z dne 27. junija 1921. 
in § 3. zakona o izpremembah in dopolnitvah v za
konih in odredbah o državni trošarini z dne 6. no
vembra 1923. predpisujem te-lè 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 16. maja 1928.; št. ПО/ХХХУП. 

Izpremembe in dopolnitve v pravilniku 
za izvrševanje odredb o državni trošarini, 
iz zakona o državni trošarini, taksah in 
pristojbinah in zakona o izpremembah 
in dopolnitvah v zakonih in odredbah 

o državni trošarini,* 
ki se glase: 

I. 
Za členom 4. trošarinskcga pravilnika naj se 

postavi kot nov člen 4. a, ki se glasi: 

Člen 4. a. 
Plačevanja državne trošarine so oproščeni pred

meti, uvoženi iz inozemstva ali neposredno nabav
ljeni od proizvajalcev v državi, če so namenjeni: 

a) za svThe, navedene v členu 9., točki 1.), v pred
logu zakona o obči carinski tarifi; in 

b) namenjeni za neposrednjo uporabo diplomat
skih oseb, akreditiranih pri Njegovem Veličanstvu 
kralju Srbov, Hrvatov in Slovencev (apostolski nun
cij, poslaniki in odpravniki poslov), po vzajemnosti. 

Če se nabavljajo predmeti neposredno iz inozem
stva, se vrši oprostitev od plačevanja državne tro
šarine po dokumentih, po katerih se vrši tudi opro
stitev od plačevanja carine. 

Če se nabavljajo predmeti od proizvajalcev v 
državi, se mora predložiti za oprostitve pod a) po
trdilo, ki ga je izdal upravnik dvora; za oprostitve 
pod b) pa se mora predložiti potrdilo, ki ga je izdalo 
ministrstvo za zunanje posle in ga je potrdila gene
ralna direkcija davkov. 

П. 

V členu 111. trošarinskega pravilnika naj se po
stavi za točko 2.) nova točk 2. a), ki se glasi: 

«2. a) na žarnice s preko 15 do 40 wattov plačajo 
trošarino enkrat za vselej 5 Din v srebru; s preko 40 
do 100 wattov enkrat za vselej po 0-20 Din za vsak 
watt, s preko 100 wattov pa enkrat za vselej po 
0-40 Din za vsak watt.» 

III. 
V točki 2.) člena 112. trošarinskega pravilnika 

naj se izpuste na koncu besede: «vendar pa mora iti 
ta potrošek skozi poseben plinomer (konter)». 

IV. 
Člen 114. trošarinskega pravilnika naj se prečrta. 

V- * 
V točki 4.) pod Ш. člena 115. trošarinskega pra

vilnika naj se postavi namesto datuma: «dne 1. julija 
1927.» datum: «dne 1. julija 1928.». 

V točki 4.) pod IV. istega člena naj se namesto: 
«40.000» postavi: «80.000». 

VI. 
V poslednjem odstavku točke 42. člena 118. troša

rinskega pravilnika naj se izpremeni drugi stavek 
tako-le: «Manjek do 2 %. se ne jemlje v poštev in se 
mora odpisati, za manjek do 5 %•» itd. 

V točki 47. istega člena naj se doda na koncu: 
«Prav tako se mora vTŠiti letni obračun (dne 1. sep
tembra vsakega leta) tudi v trošarinskin založiščih 
bencina, nadalje pri trgovcih z ostalimi destilati nafte, 
katrana, premoga, parafinovih skrilavcev itd., pri 
katerih se tudi priznava s tem predpisom določeni 
manjek kot izgubek za izhlapevanje». 
Iz ministrstva za finance, generalne direkcije davkov, 

trošarinskega oddelka, v Beogradu, 
dne 1. maja 1928.; št. 54.030. 

165. 
Odločba glede ravnanja z zlatniki, iz 
katerih se je na umeten način vzelo 

zlato.** 
Gospod minister za finance je odredil po izkazani 

potrebi v zvezi z odločbo I. br. 29.720 z dne 3. de
cembra 1927.*** 

«Oni zlatniki, iz katerih se je na umeten način 
vzelo zlato, se morajo, ko pridejo k .državnim in 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 9. maja 1928., št. Ш/ХХХШ. 

** «Službene Novine kraljevine Štrbac Hrvata i 
Slovenaca» z dne 15. maja 1928., št. 109. 

*** Uradni list z dne 19. decembra 1925., št. 376/112. 

samoupravnim blagajnam in k Narodni banki, pre
sekati in tako presekani vrniti predložitelju ali pa 
odkupiti na račun države po ustrezni količini zlata. 

Generalni inspektorat naj priobči to odločbo Na
rodni banki in vsem državnim in samoupravnim bla
gajnam z navodilom, kako se razpoznavajo nedo
statni napoleondori.» 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 10. maja 1928. I. br. 9928. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

P. br. 3941. 
Objava. 

Izgubilo se je originalno zrelostno izpričevalo, 
glaseče se na ime: Ana Ž i t k o in izdano na držav
nem ženskem učiteljišču v Ljubljani pod št. 30 dne 
3. julija 1917. 

Če se originalno zrelostno izpričevalo eventualno 
najde, ga proglašam s tem za neveljavno. 

V L j u b l j a n i , dne 12. maja 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vršilec dolžnosti prosvetnega inšpektorja 

dr. Capuder s. r. 
Vet. br. 422. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblast! 
od dne 7. do dne 13. maja 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev ereskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s Številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j k o n j . 
Brežice: Zakot (Brezina 1 dvorec). 

G a r j e . 
Litija: Št. Lambert (Cvetež 1 dvorec). Novo 

mesto: Trebnje (Gornje Medvedje selo 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Videm (Pesje 1 dvorec). Črnomelj: Loka 

(Kočevje 1 dvorec), Čeplje (Kralje 2 dvorca), Stari 
trg (Deskova vas 2 dvorca), Semič (Semič in Osojhik 
po 1 dvorec), Vinica (Gornji Suhor 1 dvorec), Ko
čevje: Videm (Ceeta in Zdenska vas po 1 dvorec), 
Stara cerkev (Slovenska vas 1 dvorec). Litija: Dob 
(Sad 1 dvorec), Krka (Trebna gorica 1 dvorec), Male 
Lese in Potok po 2 dvorca), Zagorica (Zagorka 
1 dvorec). Novo mesto: Gorenje polje (Gorenje polje 
1 dvorec), Prečna (Dolenja Straža 1 dvorec), Mirna 
peč (Hrastje 1 dvorec), Smihel-Stopiče (Jurka VAS 
1 dvorec), St. Peter (Trška gora 1 dvorec), Trebnje 
(Gornje Ponikve 1 dvorec), Žužemberk (Klečet 
4 dvorci, Prapreče 1 dvorec in Smihel 2 dvorca). 

S v i n j B k a r d e č i c a . 
Kastav: Kastav (Kastav 1 dvorec). Kranj: Križe 

(Golnik 1 dvorec). Litija: Aržiše (Semnik 1 dvorec), 
Šmartno (Kot 1 dvorec). 

Č e b e l n a g n i l o b a . 
Kastav: Kastav (Brnasi v 1 dvorcu). 
V L j u b l j a n i , dne 16. maja 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. Cerne s. r. * 

L. št. 459. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 1. do dne 7. maja 1928. 
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Dufiljivl kašelj. — Pertussis. 

. . . . | '4 | . I . | I 4 



50. 352 Letnik X. 

S г e z 
Z o 

2:5 
•a — B 

—' t-. 

3-S 
en O 

gkrlatlnka. — Scarlatina. 

Črnomelj . . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Krško 
Laško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 

! Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

Skupaj 
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Kranj 
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1 
Krčevita odrevenelost — Tétanos. 

Ljubljana, mesto . | 1 ! . i • i • . 

Vnetje hrbteničnega mozga. — Polyomyelitis acuta. 
Litija i 1 ! . ' ; . ; . : 1 . 

V L j u b l j a n i , dne 15. maja 1928. 

Po odredbi velikega župana, ljubljanske oblasti 
dr. Mayer s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

U. br. 4883/5. 
Razglas. 

Ker je dosedanji gèrent okrajnega zastopa v 
Šmarju pri Jelšah. Ivan A n ri e r 1 u h. posestnik v 
Šmarju pri Jelšah, umrl, je imenovan po § 81. za
kona o okrajnih zastopih z dne 14. junija 1866., staj. 
dež. zak. št. 19, za novega gerenta tega okrajnega 
zastopa Ivan T u r k, oblastni poslanec v Šmarju pri 
Jelšah. 

V M a r i b o r u. dne 19. maja 1928. 

Veliki župan mariborske oblasti: 
dr. Schaubach s. r. 

L. št. 19/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 8. do dne 14 . maja 1928. 
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Prevalje 
Ptuj 
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Maribor, levi breg . j 2 | . | ! 
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Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 
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Ptuj . 

Skupaj . : . j 

Vranični prisad. 
Maribor, desni breg I 1 ; 
Prelog . . . . . • | 1 ; 

Anthrax. 

Skupaj . | 2 | . | . 
V M a r i b o r u , dne 18. maja 1928. 

Za velikega župana mariboreke oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko в. r. 

L. br. 4/1928. 

Desetdnevno poročilo o stanju bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlju mariborske oblasti 

od dne 1. do dne 10. maja 1928. 
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V M a r i b o r u , dne 15. maja 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Bazglasi sodišč in SOÉÌ Ì Ì oblaste?. 
S 16/27—71.* 

Odprava konkurza. 
Prezadolženka: Josipina R a p p l . 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

iS 16/27 o imovini te prczadolženke, je po § 157. k. r. 
odpravljen, ker se je sklenila prisilna poravnava. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 20. aprila 1928. 

S 11/28—7. 1192 

Oklic. 
Konkurz o imovini «D r a v e», t o v a r n e z a 

u p o g n j e n o p o h i š t v o , družbe z o. z. v Zbe-
lovem. 

Ugotovitveni narok je preložen na dan 1 0. j u -
1 i j a 1 9 2 8. ob desetih in določen pri okrajnem so
dišču v Konjicah. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 19. maja 1928. 

S 12/28-3. 1150 

Konkurzni oklic 
Razglasitev konkurza o imovini Franca P e r -

g e r j a, trgovca v Dobovi. 
Konkurzni komisar: dr. Vojteh Hočevar, deželno-

sodni svetnik in predstojnik okrajnega sodišča v 
Brežicah. 

Upravnik mase: dr. Gustav Rosina, odvetnik v 
Brežicah. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Breži
cah dne 1 2. j u n i j a 1 9 2 8. ob devetih. Oglasitveni 
rok do dne 1. j u l i j a 1 9 2 8. Ugotovitveni narok 
pri okrajnem sodišču v Brežicah dne 1 2 . j u l i j a 
1 9 2 8. ob devetih. 

Okrožno sodišče v Celju oddelek I., 
dne 19. maja 1928. 

A I 372/28—4. 1125 3—2 

Poziv dedičem, volilojemnikom in upnikom 
inozemskega državljana. 

Karel P o 1 e k, vratar v Ljubljani, Valvazorjev 
trg št. 1, pristojen v Andëlsko Horo, državljan re
publike češkoslovaške, je dne 28. februarja 1928. 
umrl. 

Sporočilo poslednje volje se ni našlo. 
Vsi dediči, volilojemniki in upniki, ki so držav

ljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ali v 
tuzemstvu živeči tujci, se pozivljejo, naj napovedo 
svoje zahteve do zapuščine najkesneje do dne 
1 0 . a v g u s t a 1 9 2 8 . pri podpisanem sodišču. 
Sicer bi se smela zapuščina izročiti ne glede na te 
zahteve inozemskemu oblastvu ali osebi, ki jo poveri 
to oblastvo. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek I., 
dne 10. maja 1928. 

P 7/28—1. 1060 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 

3. aprila 1928., opr. št. L 1/28—32, jo bil Josip 
Z a r n i k, 43 let star, oženjen, posestnik v Krtini 
št. 49, zaradi zapravljivosri in pijančevanja omejeno 
preklican. 

Za pomočnika mu je postavljen Janez Pirnat, 
posestnik v Krtini št. 27. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek L, 
dno 24. aprila 1928. 

K 2739/27. 1173 

Dražbeni oklic. 
Dne 8. j u n i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremičnine 
zavezanca Martina Vidica ml., posestnika v Spodnji 
Duplici, občina Grosuplje: zemljiška iknjiga Stara 
vas, vi. št. 77 (hiša št. 4, kašča, gospodarsko po
slopje, čebelnjak, več travnikov, njiv in gozdov). 

Oenilna vrednost: 66.939 Din 13 p; vrednost pri-
tekOin: 300 Din; najmanjši ponudek: 44.628 Din. 

* Ta sklep se priobčujo še enkrat, in skor v po
pravljeni obliki. 



50. 353 Letnik X. 
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 

sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je rn- nal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 26. aprila 1928. 

E 402/27—14. 1138 
Oklic. 

Izvršilna stvar Antona Križaja, trgovca v Ajdov
ščini, zoper Andreja M i 1 a v c a, posestnika v Pla
nini št. 62, zaradi 50.000 Lit. s pripadki. 

Ker ni bilo pri dražbi dne 30. aprila 1928. nobene 
ponudbe, je izvršba, dovoljena s sklepom opr. št. 
E 402/27—1 z dne 8. decembra 1927., s prisilno 
dražbo nepremičnine: vi. št. 345, katastralna občina 
Gorenja Planina, po § 151. i. r. ustavljena. 

Pred potekom pol leta so ponovna uvedba draž-
benega postopanja ne more predlagati. 

Okrajno sodišče v Logatcu, oddelek II., 
dne 30. aprila 1928. 

E 57/28—11. 1041 

Dražb cu i oklic. 
Dno 12. j u n i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
a) zemljiška knjiga za davčno občino Pobrež, ideelne 
polovico vi. št. 79; b; zemljiška knjiga za davčno ob
čino Spodnji Leskovec, ideelne polovice vi. št. 122. 

Cenilna vrednost: ad a) 36.272 Din 50 p, ad b) 
2880 Din; najmanjši ponudek: ad a) 24.182 Din, 
ari b) 1920 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na đražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 21. aprila 1928. 

E 1245/27—11. 1032 
Dražbeni oklic. 

Dne 14. j u n i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 26 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastralno občino Nomenj, vi. 
št. 52 (hiša št. 32 na Leponcah z gospodarskimi po
slopji in srenjskimi pravicami in 24 zemljiških parcel). 

Cenilna vrednost: 60.300 Din; najmanjši ponu
dek: 40.100 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je ogilasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek IL, 
dne 30. aprila 1928. 

E 63/28—11. 1Q36 
Dražbeni oklic 

Dne 12. j u n i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Spodnji Breg, vi. 
št. 692. 

Cenilna vrednost: 140.067 Din; vrednost prite-
kiin: 300 Din; najmanjši ponudek: 93.578 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za-
čotkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na đražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 21. aprila 1928. 

E 362/27—18. 1042 
Dražbeni oklic. 

Dne 9. j u n i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Kompoljc, a) vi. št. 417 (graščina s 
kapelico, 2 vodnjakoma, 1 kolnico, 1 svinjakom in 
1 skednjem, cenilna vrednost 99.530 Din, 2 trav
nika. 4 njivo in 1 gozd, cenilna vrednost 20.339 Din 
40 p); b) vi. št. 459 (3 gozdne parcele in 1 travnik, 
cenilna vrednost 9899 Din 50 p); c) vi. št. 547 (1 gozd, 
1 travnik in 1 njiva, cenilna vrednost 5560 Din 20 p); 
č) vi. št. 559 (1 gozd, cenilna vrednost 1276 Din 
10 p); d) vi. št. 563 (4 travniki, 3 gozdne parcele, 
2 njivi in 1 pašnik, cenilna vrednost 20.517 Din 
10 p), s priteklino (acctilenskim aparatom) v cenilni 
vrednosti 600 Din. — Najmanjši ponudek. znaša 
104.974 Din 80 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na đražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Radečah, 
dne 4. maja, 1928. 

1141 Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o se n a s t o p n e f i r m e : 

331. Sedež: Biserjane (srez Ljutomer). 
Besedilo firme: Alojz Kolmanič. 
Obratni predmet: trgovina z govedo in drobnico 

v živem in zaklanem stanju. 
Imetnik: Alojzij Kolmanič, posestnik na Rožič-

kem vrhu. 
M a r i b o r , dne 26. aprila 1928. 

332. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: O. Josek. 
Obratni predmet: strojno mizarstvo m trgovina s 

pohištvom. 
Imetnik: Oton Josek, trgovec v Celju. 
Poslovodja: Ivan Baumgartner, mizarski mojster 

v Celju, Gosposka ulica št, 17. 
C e l j e , dne 24. aprila 1928. 

333. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Alojz Mastnak.. 
Obratni predmet: trgovina s kolonialnim, spece-

i rijskim in mešanim blagom kakor tudi z deželnimi 
| pridelki na debelo. 

Imetnik: Alojzij Mastnak, veletržec v Celju. 
Kralja. Petra cesta št. 22. 

C e l j e , dne 28. marca 1928. 

334. Sedež: Cerknica. 
Besedilo firme: Ivan Žumer. 
Obratni predmet: trgovina z vinom in žganjem 

na debelo. 
Imetnik: Ivan Žumer, trgovec v Cerknici št. 151. 
L j u b l j a n a , dne 26. marca 1928. 

335. Sedež: Jesenice. 
Besedilo firme: Radoslav Dolinar. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Radoslav Dolinar, trgovec in posestnik 

na Jesenicah. 
L j u b l j a n a , dno 26. marca 1928. 

336. Sedež: Litija, 
Besedilo firme: Makso Lajovic, trgovina z meša

nim blagom. 
ч 

Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 
žganjetoč. 

Imetnik; Makso Lajovic. trgovec v Litiji št. 41. 
L j u b l j a n a , dne 5. maja 1928. 

337. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Jančar Ivan. 
Obratni predmet: trgovina z materialnim in kolo

nialnim blagom. 
Imetnik: Ivan Janča.r, trgovec v Ljubljani, Miklo

šičeva cesta št. 4. 
L j u b l j a n a , dne 5. maja 1928. 

338. >Sedež: Mala vas. 
Besedilo firme: Jožef Šporn. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Jožef Šporn, trgovec v Mali vasi št. 37 

(pošta Jezica pri Ljubljani). 
L j u b 1 j a n a, dne 28: aprila 1928. 

339. .Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: J. Gabrenja. 
Obratni predmet: trgovina s stroji, kolesi in pri

padajočimi deli. 

Imetnica: Justina Gabrenja, trgovka v Mariboru, 
Kralja Petra trg št. 1. 

M a r i b o r , dne 5. aprila 1928. 

340. Sedež: Medvode. 
Besedilo firme: Ivan Bohinc ml., trgovina z lesom 

in deželnimi pridelki. 
Obratni predmet: trgovina z lesom in deželnimi 

pridelki. 
Imetnik: Ivan Bohinc ml., trgovec v Medvodah 

št. 31. 
L j u b l j a n a , dne 23. aprila 1928. 

341. Sedež: Medvode. 
Besedilo firme: Fr. Sajovic. џ 

Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Franc Sajovic, trgove* v Medvodah 

št. 17. 
L j u b l j a n a , dne 5. maja 1928. 

342. Sedež: Podsreda. 
Besedilo firme: Franc Dobrave. 
Obratni predmet: trgovina z vinom in žganjem. 
Imetnik: Franc Dobrave, trgovec v Podsredi št. 6. 
C e l j e , dne 4. aprila 1928. 

343. Sedež: Srednje Gameljne. 
Besedilo firme: Jože Oražem ml. 
Obratni predmet: opekarna. 
Imetnik: Jože Oražem ml. v Srednjih Gameljnih 

št. 42. 
L j u b 1 j a n a, dne 28. aprila, 1928. 

344. Sedež: Sv. Lenart pri Veliki nedelji. 
Besedilo firme: Ivan Lah. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, pe

rutnino in vinom na debelo. 
Imetnik: Ivan Lah, trgovec pri Sv. Lenartu pri 

Veliki nedelji. 
M a r i b o r , dne 29. marca 1928. 

345. Sedež: Škofljica. 
Besedilo firme: Vinko Ogorelec. 
Obratni jJ^Bdmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Vinko Ogorelec, trgovec v Škofljici 

št, 10 pri Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 28. aprila 1928. 

346. Sedež: Štepanja vas. 
Besedilo firme: Angela Kobal. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnica: Angela Kobal, trgovka v Štepanji vasi 

št. 69 pri Ljubljani. 
L j u b i j a n a, dne 28. aprila 1928. 

347. Sedež: Vič. 
Besedilo firme: Ladislav Novak, trgovina z meša

nim blagom. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Ladislav Novak, trgovec na Viču št. 11 

pri Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 28. aprila 1928. 

348. Sedež: Vrhnika. 
Besedilo firme: Lekarna pri angelju varhu Ph. 

Mr. Stanko Hočevar, Vrhnika. 
Obratni predmet: lekarna. 
Imetnik: mag. pharm. Stanko Hočevar, lekarnar 

na Vrhniki. 
L j u b l j a n a , dne 23. aprila 1928. 

II. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e in d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

349. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Moritz Rauch: 
Besedilo firme odslej: slovenski: M. Rauch, trgo

vina s steklom, porcelanom in barvami; nemški: 
M. Rauch, Glas-, Porzelan- und Farbwaren-Hand
lung. 

Obratni predmet: trgovina s steklom, porcela
nom in barvami. 

Firma je javna trgovska družba izza dne 12ega 
maja 1925. 

Osebno zavezana družbenika: Reinhold Rauch in 
Walter Rauch, oba trgovca v Celju, Prešernova uJica 
št. 4. 

S prokuTo je poverjena Roža Rauch, vdova, po 
trgovcu v Celju, Prešernova ulica št. 4. 

Za zastopanje je upravičena prokurietinja Roža 
Rauch kolektivno z enim izmed družbenikov. 

Pod napisano ali štampiljirano i esedilo firme se 
podpisujejo kolektivno oba družbenika in prokuri-
stinj a. 

C e l j e , dne 21. marca 1928. 



50. 354 Letnik X. 

350. Sedež: Gabrje pri Celju. 
Besedilo firme: Albert Jarh: 
Vpisala se je ženitna in dedna pogodba, skle

njena dne 6. marca 1928. med Albertom Jarhom, 
trgovcem v Gabrju št. 20, in njegovo ženo, Justino 
Jarhovo, rojeno Černogovo, istotam. 

C e l j e , dne 28. marca 1928. 

351. Sedež: Glince pri Ljubljani. 
Besedilo firme: Franc Slamič. 
Obratni predmet: trgovina z živo in zaklano 

živino: 
Sedež odslej: Ljubljana. 
Obratni predmet odslej: mesarstvo, tvornica mes

nih izdelkov in konserv. 
L j u b l j a n a , dne 27. marca 1928. 

352. Sedež: Kočevje. 
Besedilo firme: A. Kajfež: 
Prokura se je podelila Josipu licu, posestniku v 

Kočevju št, 189. 
N o v o m e s t o , dne 24. aprila 1928. 

353. Sedež: Kočevje. 
Besedilo firme: A. Kajfež: 
Vpisala se je zaznamba glede prisilne uprave 

žage in trgovine z vinom. 
Prisilni upravnik je Hubert Trunger, hranilnični 

uradnik v Kočevju. 
N o v o m e s t o , dne 2. maja 1928. 

354. Sedež: Lesce. 
Besedilo firme: Marcelo Rambovšek: 
Izbrisal se je glavni zavod v Ribnici, ker se je 

opustil. 
Podružnica v Lescah je odslej samostojna, 
L j u b i j a n a , dne 7. maja 1928. 

355. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: F. Novak: 
Izbrisal se je dosedanji imetnik Franc Novak; 

vpisal pa se je novi imetnik Henrik Maire,-trgovec 
v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 7. maja 1928. 

356. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ign. Žargi: 
Izbrisal se je dosedanji imetnik Ignacij Žargi, 

ker je umrl; vpisal pa se je prevzemnik in novi imet
nik Bogomir Žargi, trgovec v Ljubljani, Sv. Petra 
cesta št. 3 in 11. 

Izbrisal se je prokurist Bogomir Žargi. 
L j u b l j a n a , dne 30. aprila 1928. 

357. Sedež: Preserje. 
Besedilo firme: F. Viđali: 
Sedež odslej: Stob pri Domžalah. 
L j u b l j a n a , dne 23. aprila 1928. 

358. Sedež: Škof ja Loka. 
Besedilo firme: Rudolf Ziherl: 
Dosedanji imetnik Rudolf Ziherl je umrl. 
Imetnica odslej: Angela Ziherl, vdova po prej

šnjem imetniku. 
L j u b l j a n a , dne 27. marca 1928. 

359. Sedež: Vič. 
Besedilo firme: Raimund Andretto. 
Obratni predmet: tovarna salam: 
Izbrisal se je dosedanji imetnik Rajmund An

dretto, ker je umrl; vpisala pa se je sedanja imet
nica Wally Andretto, vdova po posestniku in tvor-
ničarju na Viču št. 91. 

Imetnica podpisuje zai firmo tako, da svojeročno 
zapisuje besedilo firme. 

L j u b l j a n a , dne 27. marca 1928. 

HI. I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a f i rma: 
360. Sedež: Ljubljana. 

Besedilo firme: Bogomir Žargi: 
Ker se je trgovina opustila. 
L j u b l j a n a , dne 30. aprila 1928. 

1 1 5 1 Vpisi v zadružni register. 
I. Vpisale so se nastopne zadruge: 

361. Sedež: Dolenja vas. 
Besedilo firme: živinorejska zadruga v Dolenji 

vael, registrovana zadruga z omejeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, povzdig
niti živinorejo z izboljševanjem domačih in udoma- ; 
čenih pasem vseh vrst živine glede na določen rejski 
smoter in izboljševanje prodajnih razmer glede ži- j 
vine. Za rejski smoter si postavlja zadruga vzrejo 
živine, ki se odlikuje po čim večji koristnosti, po- ! 
sebno glede mlečnosti, nadalje glede mesnosti in 
uporabnosti za vprego. Zato 

a) preskrbuje dobre plemenjake one pasme, ki je 
v njenem okolišu zakonito določena, odnosno daje 
podpore za njih nakupovanje ali vzdrževanje; 

b) uvede redovnik (matično knjigo) in skrbno 
izbira živali, ki so sposobne za vpis v rodovnik; 

c) skrbi za .vzrejo telet, ki izvirajo od živali, 
vpisanih v rodovnik; 

č) skrbi za skupne pašnike za plemensko živino 
in po možnosti za zavarovanje živine; 

d) posreduje pri prodajanju in nakupovanju 
plemenske živine s tem, da objavlja občasno podatke 
iz rodovnika in da vodi seznamek živali, ki so na 
prodaj; nadalje posreduje pri prodajanju žive ali za
klane živine; 

. e) širi pouk o umni živinoreji posebno glede na 
dobro pokolenje in vzrejo živine,; 

f) se udeležuje živinorejskih razstav in prireja 
krajevne oglede onih plemenskih živali, ki so vpi
sane v rodovnik. 

Člani prvega načelništva so: Karel Škulj, župnik 
v Dolenji vasi, Janez Kaplan, posestnik v Prigorici 
št, 63, Marko Oražem, posestnik v Dolenji vasi št. 56, 
Josip Kromar, posestnik v Dolenji vasi št, .74, in 
Anton Klun, posestnik v Prigorici št. 8. 

Pravnoveljavno zastopata in podpisujeta zadruž
no firmo po dva člana načelhištva. 

Delež znaša 100 Din. Vsak član jamči za zadruž
ne obveznosti s svojimi deleži in še z dvakratnim 
zneskom posameznih deležev. 

Objave, izhajajoče od zadruge, so vrše na njeni 
razglasni deski. 

N o v o m e s t o , 25. aprila 1928. 

362. Sedež: Gornji Lakoš. 
Besedilo firme: Hranilnica in posojilnica v Gor

njem Lakošu, registrirana zadruga z neomejeno 
zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, izboljše
vati razmere članov v gmotnem oziru, zlasti izpod-
bujati varčnost in preskrbovati » svojim zadružnim 
kreditom članom denarna sredstva, potrebna v go
spodarstvu. Zato 

a) sprejema in obrestuje hranilno vlog'o hi vloge 
v tekočem računu; 

b) si pridobiva nadaljnja denarna sredstva, ko
likor so potrebna za dosego zadružnega smotra, s 
svojim zadružnim kreditom, v prvi vrsti pri Za
družni zvezi v Ljubljani; 

c) daje članom posojila; 
č) oskrbuje članom inkaso. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 19. aprila 1928. 
Oznanila se izvršujejo z nabitkom v uradovalnici 

in z razpisom v glasilu Zadružne zveze, ljubljanskem 
«Narodnem gospodarju». 

Načelništvo sestoji iz sedmih zadružnikov; člani 
načelništva so: Jožef Zoldoš, posestnik v Gornjom 
Lakošu (načelnik); Mihael Kiralj, posestnik v Gor
njem Lakošu (načelnikov namestnik); Janez Kočiš, 
posestnik v Gornjom Lakošu št. 47 (blagajnik); Ja
nez Somen, šolski upravitelj v Gornjem Lakošu (taj
nik); Jožef Horvat, posestnik v Gabrju št. 58; Ven-
delin Völgyi, posestnik v Kapci št. 109; Mikloš Tot, 
posestnik v Kaipci št. 130. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

po dva člana načelništva. 
M a r i b o r , dne 3. maja 1928. 

363. Sedež: kolonija Pinica. 
Besedilo firme: Agrarna zajednica v koloniji Pi

nica, občina Pince, registrirana zadruga z neome
jeno zavezo. 

Obratni predmet: Naloga zajednice je, s skupnim 
in vzajemnim delom in prizadevanjem članov olaj
ševati njih naseljevanje, izboljševati njih kulturno 
in ekonomsko stanje, posebno pa sì prizadevati, 
kako bi se kar najpravičneje, najhitreje, najlaže in 
najuspešneje izvedle naloge agrarne reforme in''se li
kvidirali imovinski odnošaji kakor tudi obveze, na
stale med državo in člani z izvajanjem agrarne re
forme. 

•Zadružna pogodba z dne 4. marca 1928. 
Oznanila se izvršujejo z nabitkom v zajedničnem 

poslovnem lokalu. 
Načelništvo sestoji iz petih zadružnikov; člani 

načelništva so: Josip Božič (predsednik), Viljem 

Repe (podpredsednik), Alojzij Križanič, Anton Ko
nic, Franc Hartman (odborniki) — vsi posestniki v 
koloniji Pinici. 

Firmo podpisujeta skupno predsednik in pod
predsednik načelništva ali pa eden izmed njiju in en 
član načelništva tako, da postavljata pod njeno na
pisano, natisnjeno ali s štampiljko odtisnjeno bese
dilo svojeročno svoja podpisa. 

M a r i b o r , dne 26. aprila 1928. 

364. Sedež: Sv. Andraž v Halozah. 
Besedilo firme: Hranilnica In posojilnica Sv. An

draž v Halozah, registrirana zadruga z neomejeno 
zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, izboljše
vati razmere članov v gmotnem oziru, zlasti izpod-
bujati varčnost in preskrbovati s svojim zadružnim 
kreditom članom denarna sredstva, potrebna v go
spodarstvu. Zato 

a) sprejema inf obrestuje hranilne vloge in vloge 
v tekočem računu; 

b) si pridobiva nadaljnja denarna sredstva, ko
likor so potrebna za dosego zadružnega smotra, s 
svojim zadružnim kreditom, v prvi vrsti pri Zadružni 
zvezi v Ljubljani; 

c) daje članom posojila; 
d) oskrbuje članom inkaso; 
e) oskrbuje članom kmetijsko potrebščine. 
Zadružna pogodba z dne 10. aprila 1928. 
Oznanila se izvršujejo z nabitkom v uradovalnici. 
Načelsitvo sestoji iz sedmih zadružnikov; člani 

načelništva so: Mihael Mlakar, posestnik v Belav-
šku št. 9 (načelnik); Ciril Vobič, šolski upravitelj v 
Zgornjih Leskovcih (načelnikov namestnik); IgTiacij 
Vindiš, posestnik v Berinjaku št. 18; Franc Milošič, 
posestnik in župan v Skorišnjaku št, 17; Andrej 
Kozel, posestnik in župan v Mali Vaniici št. 15; 
Franc Medved, posestnik v Mali Varnici št. 8: Franc 
Cafuta, posestnik v Belavšku št. 51. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo, ki 
podpisuje v imenu zadruge tako, da postavljata po 
dva člana pod zadružno firmo svoja podpisa. 

M a r i b o r , dne 26. aprila 1928. 

365. Sedež: Velike Lašče, 
Besedilo firme: Mlekarska zadruga v Velikih 

Laščah, reg. zadr. z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše

vati gospodarstvo in nravno povzdigo članov; zato 
1.) sprejema od članov mleko, ga predeluje v sir, 

maslo in druge mlečne izdelke ter te izdelke vnov
cu je; 

2.) nabavlja in vzdržuje stavbe, orodje in druge 
naprave, potrebne v dosego njenih namenov; 

3.) prireja za člane strokovna predavanja o umni 
živinoreji, mlekarstvu in zadružništvu. 

Člani prvega načelništva: Franc Hočevar, po
sestnik v Velikih Laščah; Anton Perhaj, posestnik 
v Malih Laščah št. 2; Franc Ivane, posestnik vi Ve
likih Laščah št. 16; Ivan Paternost, posestnik na 
Rašici št. 6; Jožo Ivane, posestnik v Dvorski vasi 
št. 5; Franc Prijatelj, posestnik na VeJiki Slevici 
št. 1; Franc Lunder, posestnik v Podpoljanah št. 2; 
Janez Andolgek, posestnik v Srobotniku št. 4. 

Pravnoveljavno zastopata in podpisujeta zadruž
no firmo po dva člana načelništva kolektivno. 

Delež znaša 100 Din. Vsak član jamči za zadruž
ne obveznosti s svojimi deleži in še s petkratnim 
zneskom posameznih deležev. 

Objave, izhajajoče od zadruge, se vrše z enkrat
nim oklicem pred cerkvijo v Velikih Laščah. 

N o v o m e s t o , dne 9. maja 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev, 
t e e . 

Tarifna obvestila."1 

Tarifa za prevoz izvestnega blaga in avtomobilov 
kakor tudi za prevoz živih živali med postajam} v 
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev na eni strani 
in postajami italijanskih državnih železnic na drugi 

strani z dne 1. novembra 1927. (7). 

Dopolnitve in popravki. 
Z veljavnostjo od dne 1. aprila 1928. naj 

vršo v tej tarifi teJle dopolnitve: 
se ÎZ-

* cSJužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 30. aprila 1928., št. 96/XXXI. 
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V imeniku postaj in. v daljinarju, odseku IV-B, 

naj se uvrste po abecednem redu naslednje postajo 
7. dotičnimi podatki: 

Na 90. strani: 
111 BeogTad-Klanica . . | Bc | 669 | 675 | 629 | 664 | 

Na 92. strani: 
| 2 | Maslovina-Popovača . | Za. j 3001 306 | 260 [ 29б | 

Na 93. strani: 

| 3 ( Pale* | Sa | 7301 736 | 600 | 725 | 

Na 584. in 585. strani naj se vpiše postaja z na
zivom: Beograd-Klanica, na 622, in 623. strani po
staja z nazivom: Maslovina-Popovača in na 630. in 
031. strani postaja z nazivom: Pale z naslednjimi 
podatki: 

j Od stanice 
ili do stanice 

Trieste 
Centrale*) 

Po
granična 
prelazna 

tačka 

III 
IV 

Stavovi za brzovoznu robu 

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 i 20 | 21 | 22 1 23 | 24 | 25 j 26 
Cene u lirama za 100 kg 

4-13 
5-35 

2-90 
3-77 

2-68 
3-49 

5-50 
7-33 

3-87 
5-03 

3-57 
4-65 

6-88 
8-91 

4-84 
6-29 

4-47 
5-82 

2-45 
3-21 

1-90 
2-44 

3-27 
4-28 

2-53 
3-25 

1-79 
2-29 

1-45 
1-91 

2-38 
3 05 

1-94 
2-54 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 30. marca 1928.; G. D. br. 24.008/28. 
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Na 228. strani naj so popravi pri postaji z na
zivom: Trieste Centrale vozninski stavek «17-03» raz
reda «h» za prehodno točko Ш v: «12-03». 

Na 228. in 229. strani naj se vpišejo pri postaji 
z nazivom: Trieste Centrale novi vozninski stavki 
tako: 

1 Tarifa za prevoz izvestnega blaga in avtomobilov 
kakor tudi za prevoz živih živali med postajami v 
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev na eni strani 
in postajami italijanskih državnih železnic na drugi 

strani z dne 1. novembra 1927. (6). 

Dopolnitve. 
V tej tarifi naj se prečrtajo v odseku IV-A ita

lijanske proge: 
1) postaji z nazivom: Girgenti in z nazivom: Ri

fredi z vsemi podatki; 
2) vpišeta naj se po abecednem redu postaji z 

nazivom: Agrigento in z nazivom: Firenze Rifredi z 
naslednjimi podatki: 

1 I Agrigento (t) I Pa 
1 Firenze Rifređi I Fi 

1741 
491 

1741 
491 

1744 
494 

17801 
5301 

Na 122. in 123. strani (odsek VI-B) naj se vpiše 
tile za postajo z nazivom: Agnone di Siracusa: 
«Agrigento vidi vozarinske stavove kod stanice Gir
genti». 

Na 162. in 163. strani naj se vpise pri postaji z 
nazivom: Girgenti: «(Agrigento)». 

Na 156. in 157. strani naj se vpile pred postajo 
z nazivom: Firenze Campo di Marte: «Firenze Ri
fredi, vidi vozarinske stavove kot stanice Rifredi». 

Na 202. in 203. strani naj se vpiše pri postaji z 
nazivom: Rifredi: «(Firenze Rifredi)». 

Na 270. in 271., 382. in 383., 494. in 495. strani naj 
se vpiše tik za postajo z nazivom: Firenze Porta al 
Prato: «Firenze Rifredi, vidi vozarinske stavove kod 
stanice Rifredi». 

Na 316. in 317., 428. in 429., 540. in 541. strani 
naj se vpiše pri postaji z nazivom: Rifredi: «(Firenze 
Rifredi)». 

Na 706. strani (odsek ЈХ-Ђ-ß) naj se vpise tik 
za postajo z nazivom: Firenze Porta al Prato: «Fi
renze Rifredi Scalo Bestiame, vidi vozarinske sta
vove kod stanice Rifredi Scalo Bestiame». 

Na 709. strani naj se vpiše pri postaji z nazivom: 
Rifredi Scalo Bestiame: «(Firenze-Rifredi Scalo Be
stiame)». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 10. aprua 1928.; G. D. br. 23.740/28. 

* 

Promet potnikov, prtljage in ekspresnega blaga med 
kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Avstrijo. 

Dopolnitve in popravki. 

V tarifi za zgoraj označeni promet, ki velja od 
dne 1. julija 1926., naj se izvrše te-le dopolnitve in 
izpremembe: 

Stran 12. 
V oddelku Г7.: «Računanje vozarine» naj se pre

črta vsa točka 2. «sveže cvece»; točki 3. in 4. naj 
postaneta točki 2. in 3. 

Stran 24. 
Prečrtata naj se vozna cena za brzi vlak pri po

staji z nazivom: Laško in znak ff pri cenah po
staje z nazivom: Dubrovnik v pripombi spodaj na 
tej strani. 

Stran 25. 
Popravijo naj se naslednje vozne cene: 

201 
592 
623 
411 
442 

62 

Rogaška Slatina 
Šibenik . . . . 
Šibenik . . . . 

Sušak 
Tržič 

Za sve vlakove 
I. 

240--
627-75 
677-50 
439-25 

77-25 

II. 

204-— 
518--

365-50 

65--

III. 

130-— 
305-50 

218-50 

40-50 

Putnički vlak 
I. 

— 

II. 

— 

III. 

155-50 

Prečrta naj se vozna cena za brzi vlak pri po
staji z nazivom: Rimske toplice. 
- Stran 26. 

Vpišejo naj se nove postaje: 

112 
161 
119 
168 
142 
161 

Laško 
Laško 
Rimske Toplice 
Rimske Toplice 
Rogaška Slatina 
Rogaška Slatina 

Via 

Celje—Šoštanj 
Maribor 
Celje—Šoštanj 
Maribor 
Celje—Šoštanj 
Maribor 

Za sve vlakove 
I. 

204 • — 

204 •-

194-25 

II. 1 III. 

174 — 

174--

1 6 5 - -

114- — 

114- — 

105-50 

Putnički vlak 
I. 

103-75 
147-50 
103-75 
147-50 
13> — 
147 50 

II. 

83-— 
118-50 

8 3 - -
118- — 
104- — 
118- — 

III. 

41-50 
5 9 - -
41-50 
59- — 
52- — 
5 9 -

Prtljag 

6-25 
8-85 
6-25 
8-85 
7-80 
8-85 

Stran 28. 
Prečrtata naj se znak ff pri cenah postaje z 

nazivom: Dubrovnik in pripomba spodaj na tej 
strani. 

Stran 29. 
Popravijo naj se nasdednje vozne cene: 

95 
595 

Rogaška Slatina . . 
Šibenik (Zagreb) . . 

Za sve vlakove 
I. 

110-75 
649-25 

II. 

93-50 
532 • — 

III. 

5 9 - -
311- — 

Stran 32. 
Prečrtata naj se znak ** pri cenah postaje z 

nazivom: Dubrovnik in pripomba spodaj na tej 
strani. 

Strani 37., 39., 4L, 43.. 44., 45., 46., 46. a, 46. b 
in 46. c. 

Prečrtata naj se znak 2) v zaglavju in pripomba 
spodaj na teh straneh. 

Strani 38., 40. in 42. 
Prečrtata naj se znak 1) v zaglavju in pripomba 

spodaj na teh straneh. 

Strani 39. in 40. 
Voznina za ekspresno blago «32-40» pri postaji z 

nazivom: Ljubljana Gl. K. naj se popravi v: «28-40» 
in «40-95» pri postaji z nazivom: Rakek v. «39-45». 

To velja od dne 1. maja 1928. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 11. aprila 1928.; G. D. br. 23.807/28. 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) ш Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko Češkoslovaško (22). 

Železniška tarifa za prevoz blaga z dne 1. septembra 
1927. 

Dopolnitev in popravek v prilogi k tarifi. 
Z veljavnostjo od dne 20. marca 1928. do pre

klica, najdlje pa do dne 31. decembra 1928., naj se 
uvrsti v prilogo k tej tarifi na 52., odnosno 53. strani 
(masti i ulja) po abecednem redu postaja z nazivom; 
Libérée Č. S. D. z naslednjimi vozninskimi stavki; 

Od Trieste 
I.Libérée C. S. D.*) | 2940 | 2513 | 2853 | 
i 24261 2853 i 2426 j 2853 | 2426 j 2800 | 2373 ] 25311 

Od Fiume 
I Libérée C. S. D.*) j 2990 i 2554 | 2916 | 
! 2481 ! 2910 I 2475 | 2910 | 2475 | 2864 | 2422 | 25671 

Na 53. strani priloge naj se popravijo pri postaji 
z nazivom: Usti nad Labem vozninski stavki v raz-
predellcu «5 za 151», in sicer «2273» pri postaji z na
zivom: Trieste v: «2373» in «2322» pri postaji z 
nazivom; Fiume v: «2422». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 19. aprila 1928.; G. D. br. 26.696/28. 

St. 5881/—28. 1121 3—3 
Natečaj. 

Podpisana direkcija razpisuje po členu 82. in na
slednjih členih zakona o državnem računovodstvu 
in po pravilniku z dne 18. novembra 1921. pismen 
natečaj za uporabo restavraeje: «Ljubljanski dvor» 
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v istoimenski palači na vogalu Kolodvorske in Pra-
žakove ulice v Ljubljani. 

Licitacija se bo vTŠila dne 2 0. j u n i j a 1 9 2 8. 
ob 11. uri pri občem oddelku te direkcije («Ljubljan
ski dvor>, Ш. nadstropje, soba št. 195). 

Uporaba se prične 14 dni po odobritvi licitacije 
in traja tri leta. 

V najem se oddado vsi prostori, doslej uporab
ljani za restavracijo, in pa naturalno stanovanje, se-
stoječe iz sedmih sob, kopalnice i. dr. v IV. nad
stropju palače: «Ljubljanski dvor». 

Natančnejša razdelitev prostorov je razvidna iz 
načrta, ki je na vpogled pri podpisani direkciji. Pro
stori se morejo tudi osebno ogledati vsak delavnik 
dopoldne. 

Zakupnik si mora ob svojih stroških nabaviti vso 
opremo za obratovanje restavracije, vse mobilije in 
potrebščine, t. j . servise, posode, namizno perilo, ku
hinjski inventar, jedilno orodje itd. Nabavljeni in
ventar mora po obliki in množini ustrezati inven
tarju, ki je običajen v prvorazrednih restavracijah. 
- Ponudbe, kolkovano s 100 Din, je treba vložiti 
zapečatene in z oznako na zavitku: «Direkcija dr
žavnih železnic v Ljubljani. Ponudba k št. 5881Д-28 
za restavracijo ,Ljubljanski dvor' ponudnika I. L». 

V zavitku mora biti ponudba v posebni zaprti 
kuverti, ločena od dokumentov. ' 

Kot jamčevino je treba položiti pri glavni bla
gajni te direkcije najkesneje do 10. ure dne 20. ju
nija 1928. 5 % ponujene vsote. 

Ponudniki, M se licitacije ne udeleže osebno, mo
rajo poleg tega v ponudbi izjaviti, da so jim spe
cialni pogoji za oddajo restavracije: «Ljubljanski 
dvor» znani in da v celoti pristajajo nanje. 

Natančnejša pojasnila in podrobnejši pogoji se 
dobivajo pri podpisani direkciji (soba št. 54) vsak 
delavnik od 10. do 12. ure. 

Direkcija državnih železnic v Ljubljani, 
dne 10. maja 1928. 

1 1 4 5 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 15. maja 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna'podloga 370,371.748-17 
Posojila 1.489,511.340-55 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.072,664.873-70 
Račun začasno zamene 293,904.980-06 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163— 
Saldo raznih računov 608,125.729-78 

8.939,410.869-26 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11,199.523-07 
Novčanice v obteku 5.327.226.680— 
Državni račun začasne zamene . . 293,904.980-06 
Terjatve države po raznih računih 323,328.781-39 
Razne obveznosti 732,317.871-74 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,377.163— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870-— 

1142 Razglas. 
Nastopni zadrugi uživata po naredbi gospoda mi

nistra za finance z dne 25. decembra 1923-, br. 43.322 
(Uradni list z dne 7. januarja 1924., št, 3/1), oprosti
tev od plačevanja taks, navedenih v tej naredbi, izza 
dne 1. junija 1928. za čas, dokler veljajo sedanja 
pravila: 

P o l j e d o l s k a z a k u p n a z a d r u g a v 
L j u b 1 j a n i, T. z. z o. ž. (Št, 4274/1928.) 

H r a n i l n i c a in p o s o j i l n i c a « U č i t e l j 
s k e g a k o n v i k t a » v L j u b l j a n i , r. z. z o. z. 
(Št. 4708/1928.) 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 14. maja 1928. 

•8.939,410.869-26 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na za9tave 8 % na leto. 

Vabilo na V. redni občni zbor, 
ki ga bo une I a 

Prometna banka, d. d. v Ljubljani, 
dne 1 2. j u n i j a 1 9 2 8. ob 16. uri (4. uri popoldne) 
v lastni hiši, v Ljubljani, Stritarjeva ulica št. 2/1. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta o poslovnem letu 

1927. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Odobritev bilanco za leto 1927., podelitev ab-

solutorija upravnemu svetu in sklepanje o porabi 
čistega dobička. 

4.) Volitev upravnega sveta. 
5.) Volitev nadzorništva. 
6.) Sklepanje o zvišbi delniške glavnice za Dim 

2,500.000— in o izpremembi § 3. družbenih pravil. — 
Pooblastilo upravnemu svetu, da izvede to zvišbo 
delniške glavnice kakor tudi določi čas, modalitete 
in način za oddajo novih delnic. 

7.) Slučajnosti. 1194 
* * * 

Po § 9. družbenih pravil imajo pravico glaso
vanja na občnem zboru delničarji, ki polože pri Pro
metni banki, d. d. v Ljubljani, šest dni pred zboro
vanjem najmanj 10 delnic. Delničarji, ki se hočejo 
udeležiti tega občnega zbora, se morajo zglasiti naj
kesneje do dne 6. junija 1928. v bančnih poslovnih 
prostorih, kjer se jim izr-oče legitimacije. Na občnem 
zboru daje vsakih 10 delnic po eu glas (§11. druž
benih pravil). 

Upravni svet. 

St. 3897. 1148 
Razglas. 

Na javni dražbi se bodo oddajali v zakup lovi 
nastopnih občin: 

1.) Banjeloke, Borovca, Brige, Fare, Drage, 
Knežje lipe, Koprivnika in Starega loga za dobo od 
dne 1. avgusta 1928. do dne 31, marca 1934. 

Dražba se bo vršila dne 8. j u n i j a 1 9 2 8 . ob 
enajstih. 

2.) Kočevja, Livolda, Mozlja in Nemške loke га 
dobo od dne 1. avgusta 1928. do dne 31. marca 1933., 
Novih lazov, Spodnjega loga in Trave za dobo od 
dne 1. avgusta 1928. do dne 31. marca 1934. 

Dražba se bo vršila dne 9. j u n i j a 1 9 2 8 . ob 
enajstih. 

Obe dražbi bosta pri sreskem poglavarju v Ko
čevju, v sobi št. 5, kjer se lahko vpogledajo draž-
beni pogoji. 

V K o č e v j u , dne 16. maja 1928. 
Sreski poglavar: vladni svetnik Loger s. r. 

1147 3—1 

Razne objave. 
Poziv upnikom. 

Vabilo na občni zbor, 
ki ga bo imela 

Gospodarska zadruga 
akademskega društva «Jadrana» 

r. z. z o. z. v Ljubljani, 
v torek dne 5. j u n i j a 1 9 2 8. ob 17. uri v Akadem
skem kolegiju v Ljubljani (Kolodvorska ulica št. 22). 

D n e v n i r e d : 
1.) Otvoritev. 
2.) Čitanje zapisnika. 
3.) Poročilo načelništva. 
4.) Poročilo nadzorništva. 
5.) Potrditev računskega zaključka za leto 1927. 
6.) Volitev načelništva in nadzorništva. 
7.) Slučajnosti. 1146 

* * * 
Če bi bil občni zbor nesklepčen, se bo vršil pol 

ure pozneje nov občni zbor, ki bo sklepčen ob vsaki 
udeležbi. 

Za Gospodarsko zadrugo akademskega društva 
«Jadrana», 

r. z. z o. z. v Ljubljani: 
N. Buljević s. r. Branko Vajda s. r. 

K m e t i j s k a n a b a v n a in p r o d a j n a z a 
d r u g a z a k a m n i š k i p o l i t i č n i o k r a j , 
r. z. z o. z. v Kamniku, je prešla po sklepu občnega 
zbora v likvidacijo. 

Upniki se pozivi jej o, naj priglase terjatve. 

Načelništvo. 

Vabilo na IX. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Mariborska tiskarna, d. d. v Mariboru, 
v torek dne 12. j u n i j a 1 9 2 8 . ob pol petnajstih 
v prostorih tiskarničnoga ravnateljstva v Mariboru, 

Jurčičeva ulica št. 4, I. nadstropje. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo ravnateljstva in e.ksekutive o poslo

vanju za leto 1927. in predložitev bilance z zaključ
kom z dne 31. decembra 1927. 

2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Odobritev bilance za leto 1927. in assolutori j 

upravnemu svetu. 
4.) Volitev upravnega sveta. 
5.) Volitev nadzorstvenega sveta. 1144 
6.) Izprememba pravil. 
7.) Sklepanje o eventualnih pravočasno podanih 

predlogih. Upravni svet. 
Po § 27. družbenih pravil imajo glasovalno pra

vico na občnem zboru oni delničarji, ki polože naj
kesneje tri dni pred občnim zborom delnice, katere 
so podstava za njih glasovalno pravico, ali pri rav
nateljstvu Mariborske tiskarne ali pri Celjski poso
jilnici, d. d., podružnici v Mariboru, ali pri Posojil
nici v Mariboru («Narodni dom»). 

1191 Vabilo na VIL redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Splošna stavbena družba v Mariboru, 
dne 1 4. j u n i j a 1 9 28. ob 11. uri v prostorih elek
trarne Fale v Maribora, Aleksandrova cesta št. 14. 

P. n. delničarji se vabijo, naj polože svoje delnice 
po družbenih pravilih najmanj osem dni prej ali pri 
Ljubljanski kreditni banki v Ljubljani ali pa pri 
Prvi hrvatski štedionici v Zagrebu, odnosno njiju 
podružnicah. 

S p o r e d : 
1.) Poslovno poročilo, odobritev računskega za

ključka in bilance za leto 1927., poročilo nadzor
ništva. 

2.) Volitev novih članov upravnega sveta, 
3.) Volitev novih članov nadzorstvenega sveta. 
4.) Slučajnosti. ,, . . 

' •' Upravni svet. 

1190 Vabilo na občni zbor, 
ki ga bo imela zadruga 

Spar- und Dariehenskassenverein 
für die Ortsgemeinde Prävali, 
registrirana zadruga z neomejeno zavezo 

a sedežem na Prevaljah, 
dne 2 9. j u n i j a 1 9 2 8 . ob petnajstih (ob treh 

popoldne) v zadružnem prostoru na Prevaljah. 

D n e v n i r e d : 
Likvidacija zadruge. 
N a P r e v a l j a h , dne 20. maja 1928. 

Za zadrugo: F. Lahovnik s. r. 

i , 4 n Objava. 
Izgubil sem absolutorij št. 407 geodetskega te

čaja univerze v Ljubljani iz šolskega leta 1926./ 
/1927. na ime: Anton Perčič iz Velikega Lipoglava. 

Proglašam ga za neveljavnega. 
Anton Perčič s. r. 

n« Objava. 
Izgubil sem izpričevalo o pravnozgodovinskem 

izpitu z dne 9. februarja 1925. (ljubljanske univerze, 
pTavne fakultjete). 

To izpričovalo proglašam za neveljavno. 
Ivan I. Vrtačnik s. r., abs. iur. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delnllka tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini. 

51. V Ljubljani, dne 26. maja 1928. 
• \ 

Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n i 
Iz <SIužbenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
167. Uredba o odpiranju in zapiranju trgovinskih in obrtnih obratovalnic, 

ne glede ha to, ali je v njih zaposleno pomožno osebje ali ne, 
kakor tudi o delovnem času pomožnega osebja v dotičnih obrato
valnicah (podjetjih). 

168. Uredba, s katero se uvaja za Blejsko jezero jezerskopollcijski red. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč In sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 169. Tarifna obvestila. 
Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba. 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 114 z dne 21. maja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 5. maja 

1928.: Odlikovan je ob proslavi tristoletnice državne 
gimnazije na Sušaku poleg drugih z redom sv. Save 
V. vrste Ante R u b e š a , ravnatelj meščanske šole 
v Kastvu. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 5. maja 
1928.: Upokojena je po členih 135., 139. in 141. urad
niškega zakona Avgusta D a n i l o v a , članica na-
roefnoga gledališča v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 25ega 
aprila 1928.: Postavljen je za direktorja v 4. skupini 
I. kategorije direkcije šum v Ljubljani Zmago 
Z i o r n f e l d , višji šumarski svetnik v 5. skupini 
I. kategorije in vršilec dolžnosti direktorja iste di
rekcije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 13ega 
aprila 1928.: Pomaknjen je iz 7. skupine I. katego
rije v 6. skupino I. kategorije dr. Ciril P o t o č n i k , 
duhovnik škofijskega semenišča v Ljubljani. 

OdJok ministra za pošto in telegraf z dne 19ega 
aprila 1928.: Sprejeta je ostavka, ki jo je podala na 
državno službo Frančiška C e r n e , računovodkinia 
v 2. skupini III. kategorije pri podružnici poštne 
hranilnice v Ljubljani. 

Odlok generalnega direktorja carin z dne 14ega 
maja 1928.: Postavljen je za carinskega posrednika 
pri glavni carinarnici П. vrste v Dravogradu-Meži 
in njenih oddelkih Josip S m o k o v i č, carinski re
vizor v p. 

- * * ^ * * - » t e -

Uredbe osrednje vlade. 

167. 
Na podstavi pooblastitve v §§ 6. in 13. zakona 

o zaščiti delavcev, odnosno v členu 319. finančnega 
zakona za leto 1928./1929. o izpTemembah in dopol
nitvah § 13. zakona o zaščiti delavcev, predpisujeva 
glede na §§ 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15. in 16. tega1 

zakona po zaslišanju trgovskih, industrijskih, obrt
niških in delavskih zbornic to-le 

Uredbo 
o odpiranju in zapiranjn trgovinskih in 
obrtnih obratovalnic, ne glede na to, ali 
je v njih zaposleno pomožno osebje ali 
ne, kakor tndi o delovnem času pomož
nega osebja v dotičnih obratovalnicah 

(podjetjih).* 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 9. maja 1928., št. 104/ХХХШ. 

I. Odpiranje In zapiranje obratovalnic. 

A. Ob delavnikih. 

Člen 1. 

Vse trgovinske in obrtne obratovalnico (pod
jetja) na ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, no glede na to, ali pripadajo privatnim 
osebam ali javnim telesom, in ne glede na to, ali je 
v njih zaposleno pomožno osebje ali ne,*ne smejo 
biti odprte v dobi od dne 1. aprila do dne 30. sep
tembra niti pred 6. uro zjutraj niti po 8. uri zvečer, 
v dobi od dne 1. oktobra do flne 31. marca pa ne 
smejo biti odprte niti pred 7. uro zjutraj niti po 
7. uri zvečer, kolikor niso določene s to uredbo po
sebno izjeme. 

Okoli poldneva, t. j . od 12. ure opoldne do 3. ure 
popoldne, morajo biti vse te obratovalnico (pod
jetja) zaprte najmanj 1 uro, izvzeinši obrtne delav
nice, v katerih je poslovanje osebja organizirano z 
izmenami; v tem času ne smejo opravljati nobenih 
poslov s strankami. 

Za trgovinske obratovalnice po predpisih te 
uredbe se smatrajo tudi vse prodajalnice, vse pi
sarne in vsi kontoarji industrijskih podjetij. 

Ölen 2. 

Vldjub predpisom v prednjem členu smejo biti 
v primorskih krajinah, kjer klimatske razmere to 
izrecno zahtevajo, vse spredaj omenjene obratoval
nice odprto poleti najzgodneje ob 4. uri zjutraj, za
prte pa najkesneje ob 10. uri zvečer; okoli poldneva 
pa se morajo zapirati, kakor je določeno v prednjem 
členu. 

Člen 3. 
Čas, ko smejo biti v zgoraj določenih mejah 

trgovinske in obrtno obratovalnice v poedinih kra
jih odprte zjutraj, zaprte in odprte čez poldne in 
zaprte zvečer, določijo veliki župani, odnosno uprava 
mesta Beograda za mesto Beograd, in sicer ko so 
zaslišali trgovske, industrijske, obrtniške in delavske 
zbornice; pri tem naj gledajo na to, da se čas za 
odpiranje in zapiranje obratovalnic ujema z delov
nim časom pomožnega osebja, predpisanim a to 
uredbo za dotično kategorijo obratovalnic (pod
jetij). 

V obratovalnicah (podjetjih), v katerih se to na
čelo ne da izvesti, se dovoljuje, da sme znašati raz
lika med časom, predpisanim za odpiranje in za
piranje obratovalnic, in dolžino delovnega časa. za 
pomožno osebje v dotičnih obratovalnicah največ 
1 uro na dan. 

Člen 4. 

Vkljub predpisom v drugem odstavku člena 1. in 
člena 2. te uredbe smejo biti odprte čez poldne te-le 
obratovalnice (podjetja): 

1.) Kavarniške (kafan&ke [krčmarske]), restavra
cijske, gostilničarske in1 hotelske obratovalnice, 
javne kuhinje, ćevabdžijske obratovalnice* in obra
tovalnice, ki strežejo gostom z mrzlimi jedili in 
alkoholnimi ali brezalkoholnimi pijačami, mlekom, 

* Obratovalnice, v katerih se peče meso na žer
javici. Op. ur. 

mlečnimi izdelki in poslasticami (sladčicami, kolači, 
medičarskimi izdelki in alvo*), kakor tudi obrato
valnice, ki se bavijo izključno s prodajanjem pres
nega sadja. 

Vse te obratovalnice, razen prodajalnic presnega 
sadja, no smejo prodajati v času, ko jo prodajanje 
življenskih potrebščin prepovedano, mrzlih jedil in 
vobče drugega blaga za porabo izven obratovalnice. 

2.) Podjetja za prevažanje, natovarjanje in raz-
tovarjanje blaga pri železnicah ali v rečnih ali mor
skih pristaniščih, podjetja za prevažanje blaga z 
vozovi ali čolni kakor tudi prodajanje in krošnjar-
jenje po ulicah. 

3.) Na ozemlju Bosne in Hercegovine smejo biti 
trgovinske in obrtne obratovalnice odprte tudi čez 
poldne; vendar pa no sme biti čas, v katerem smejo 
biti te obratovalnice odprte, daljši od skupnega 
časa, predpisanega v členu 3. te uredbe. 

4.) Ostale obratovalnice (podjetja), določene v 
členu 1. te uredbe, smejo biti odprte čez poldne 
samo občasno, in sicer: 

a) če se mora delo v obratovalnici neizogibno 
nadaljevati, da se prepreči kvarjenje blaga, izpostav
ljenega atmosferskim vplivom; 

b) ob dneh letnih sejmov; 
c) ob dneh tedenskih sojmov v krajih, kjer se 

vrše ti sejmi samo enkrat na teden; 
č) če se obratovalnica seli. 
Dovolila za primere iz točk a) in č) dajo kra

jevna upravna oblaistva prve stopnje. 

Člen 5. 
Vldjub času, določenemu v členih 1. in 2. te 

uredbe za zapiranje obratovalnic zvečer, smejo do
voliti pristojni veliki župani, odnosno uprava mesta 
Beograda za mesto Beograd, ko so zaslišali prizadete1 

delavske in delodajalske zbornice, glede na obsto
ječe krajevne razmere, da so pekovske, mesarske in 
klobasarske obratovalnice, ki prodajajo izključno te 
izdelke, odprte zaradi prodajanja tudi ртеко tam 
določenega časa v krajinah, o katerih govori člen 2. 
te uredbe, 1 uro dlje, nikakor pa ne po 9. uri aJi 
10. uri zvečer. 

Člen 6. 

Vkljub času, določenemu v členih 1. in 2. te 
uredbe za zapiranje obratovalnic zvečer, smejo do
voliti veliki župani na predlog dotične občine, ko SQ 
zaslišali delavske in delodajalske zbornice, kopali
škim krajem in letoviščem, da so trgovinske in obrt
ne obratovalnice odprte tudi preko tam določenega 
časa, toda najdlje do 10. ure zvečer. 

Člen 7. 
Vkljub času, določenemu v členih 1, in 2. tei 

uredbe za zapiranje obratovalnic, smejo imeti last
niki kavarniških (kafanskih [krčmarskih]), restavra
cijskih, gostilničarskih in hotelskih obratovalnic, 
javnih kuhinj, ćevabđžijekih obratovalnic in obrato
valnic, Id strežejo gostom z brezatt oh ornimi pija
čami, mlekom, mlečnimi izdelki in poslasticami (slad
čicami, kolači, medičarskimi izdelki in alvo), kakon 

* Sladčica iz moke, medu in masti. Op. ur. 
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tudi obratovalnice, ki se bavijo izključno s proda
janjem presnega sadja, odprte preko tam določenega 
časa, in sicer po predpisih pristojnih upravnih ob-
iastev. 

Vse te obratovalnice, razen prodajalnic presnega 
sadja, ne smejo prodajati v času, ko je prodajanje 
življenskih potrebščin prepovedano, mrzlih jedil 
vobče blaga za porabo izven obratovalnice. 

in 

Člen 8. 
2. te Vkljub času, določenemu v členih 1. in 

uredbe za zapiranje obratovalnic zvečer, smejo biti 
obratovalnice, ki strežejo gostom z mrzlimi jedili in 
alkoholnimi pijačami, poslasticami (sladčicami, ko
lači, medičarskimi izdelki in alvo), in cvetičarske 
obratovalnice odprte v dobi od dne 1. oktobra do dne 
31. marca najdlje d 9. ure, odnosno do 10. ure zvečer 
v dobi od dne 1. aprila do dne 30. septembra. 

Samostalne male prodajalnicc tobaka (trafike), 
izvzemši postranske male prodajalnice tobaka, kakor 
tudi podjetja za prevažanje, natovarjanje in raz-
tovarjanje blaga pri železnicah ali v rečnih ali mor
skih pristaniščih in podjetja za prevažanje blaga z 
vozovi in čolni smejo biti odprta najdlje do 10. ure 
zvečer. Semkaj ne spada natovarjanje in raztövar-
janje ladij v redni.progi, ampak ta posel se sme 
opravljati neomejeno ob vsakem času. 

Člen 9. 
Po času, določenem v členih 1. in' 2. te uredbe 

za zapiranje obratovalnic zvečer, se smejo prodajati 
do 10. ure zvečer po ulicah samo novine, revije in 
časopisi, pečeni kostanj, brezalkoholne pijače, alva 
in sladoled kakor tudi presno in posušeno sadje. Po 
javnih lokalih se smejo prodajati prav tako do 
10. ure zvečer novine, revije in časopisi, cvetice, ko
čevski predmeti, podelano sadje in presno sadje. 

Veliki župani, odnosno uprava mesta Beograda 
za mesto Beograd, smejo glede na krajevne razmere 
podaljšati ali skrajšati ta čas za poedine kraje; prav 
tako pa smejo tudi prepovedati prodajanje enega 
ali drugega izmed zgoraj navedenih predmetov in 
dovoliti tudi prodajanje drugega predmeta, ki je po 
zakonu dovoljen ali se običajno prodaja. 

Ölen 10. 
Po 7. uri zvečer je prepovedano vsako oprav

ljanje obrtnega posla po ulicah in hišah, prodajanjei 
-kakor tudi krošnjarjenje po ulicah in hišah, kolikor 
niso učinjene od tega izjeme v prednjem členu. 

Člen 11. 
Brivske, frizerske in kosmetične obrtne obrato

valnice smejo biti vkljub odredbam v členih 1. in 2. 
te uredbe odprte zvečer še 2 uri dlje pred nedeljami 
in prazniki (državnimi in verskimi). 

Člen 12. 
Prav tako smejo biti vkljub odredbam v členih 1. 

in 2. te uredbe vse trgovinske in obrtne obratoval
nice odprte zvečer tudi preko tam določene meje, in 
sicer največ še 2 uri: 

1.) pred božičnimi in velikonočnimi prazniki, bin-
koštmi kakor tudi pred obema bajramoma, in sicer 
samo v onih krajih, kjer pripada najmanj tretjina 
prebivalstva dotičnemu veroizpovedanju; 

2.) ob dneh letnih sejmov; 
3.) pred velikimi narodnimi shodi ob proslavah 

verskih, nacionalnih ali humanitarnih naprav, če se 
pokaže za to posebna potreba. 

Za primere pod točko 3.) je treba, da izda odlok 
pristojno upravno oblastvo prve stopnje. 

Člen 13. 
Odredbe iz členov 1. in 2. te uredbe ne veljajo: 
a) za lekarne, ki so dežurne; 
b) za prodajalnice novin L dr., brivnice in frizer-

nice na železniških postajah kakor tudi ne za proda
janje kolačev, čokolade i. dr. na postajnih peronih 
in izletnih ladjah; 

c) za prodajanje čokolade, kolačev, čaja i. dr. v 
bioskopih, koncertnih dvoranah, gledališčih, zabavi-
ščul in temu podobnih, če se prodajajo ti predmeti 
v lokalih, v katere smejo prihajati samo osebe, ki 
so plačale vstopnico; 

č) za oskrbovanje prehajaj očih ribiških čolnov in 
ladij z žMjenskimi potrebščinami, premogom, ben-
einom, petrolejem i. dr.; 

d) za popravljanje motornih koles in ävionov ob 
nenadni pokvari in za njih oskrbovanje z mazivom, 
'bencinom ali elektriko kakor tudi z rezervnimi deli. 

358 

B. Ob nedeljah in praznikih. 

Člen 14. 
Vse obratovalnic« (podjetja), določene v členu 1. 

to uredbe, morajo biti ob nedeljah ves dan zaprte, 
kolikor niso to obratovalnice (podjetja) in primeri, 
ki jih določa člen 13. te uredbe, in ob tam določenih 
pogojih, kakor tudi kolikor niso določene s to ured
bo posebne izjeme od tega načela. 

Člen 15. 
Vkljub predpisom v prednjem členu smejo biti 

ob nedeljah po § 14., točki 2.), zakona o zaščiti de
lavcev ves dan odprte te-le obratovalnice: 

1.) kavarniško (kafanske [krčmarske]), restavra
cijske, gostilničarske in hotelske obratovalnice, jav-
ne kuhinje, ćevabdžijske obratovalnice in obratoval
nice, ki strežejo gostom z mlekom, mlečnimi izdelki, 
poslasticami (sladčicami, kolači, medičarskimi izdelki 
in alvo) v zvezi s prodajanjem alkoholnih in brez
alkoholnih pijač; 

2.) fotografske obratovalnice in obratovalnice za 
pogrebno opremo, Id se ne bavijo tudi s prodajanjem 
drugega blaga. V krajih, кјет ni obratovalnice za 
pogrebno opremo, se sme odpreti v sili izjemoma 
tudi druga obratovalnica, če naj se odda potrebna 
pogrebna oprema. 

Člen 16. 
Vkljub predpisom, določenim v členu 14. te ured

be, smejo biti ob nedeljah samo dopoldne odprta 
podjetja za natovarjanje in raztovarjanje blaga pri 
železnicah ali v rečnih ali morskih pristaniščih; pod
jetja za prevažanje blaga z vozovi ali čolni; pekov
ske, mesarske in klobasarske obratovalnice; brivske, 
frizerske in kosmetične obrtne obratovalnice; cveti-
čarske obratovalnice; prodajalnice življenskih po
trebščin; samostalne male prodajalnice tobaka (tra
fike), razen postranskih malih prodajalnic tobaka, 
in obratovalnice, ki so bavijo samo s prodajanjem 
novin, revij in časopisov. 

Prav to velja tudi za obratovalnice, ki strežejo 
gostom z mrzlimi jedili in alkoholnimi pijačami, ra
zen za one obratovalnice, ki se bavijo s prodajanjem 
alkoholnih pijač na debelo; vendar pa ne smejo pro
dajati mrzüh jedil in vobče drugega blaga za porabo 
izven obratovalnice. 

Semkaj ne spada natovarjanje in raztovarjanje 
ladij v redni progi; ta posel se sme opravljati ne
omejeno ob vsakem času. 

Obratovalnice, ki prodajajo poleg življenskih po
trebščin drugo blago, morajo biti ob nedeljah brez
pogojno zaprte. 

Prav tako morajo biti ob nedeljah ves dan za
prte tudi obratovalnice, ki se bavijo poleg tega, da 
prodajajo druge predmete, s točenjem alkoholnih 
pijač, a ne spadajo med obratovalnice, za katere je 
določena izjema v tem členu in v členu 15. te uredbe. 

Člen 17. 
Za prodajalnice življenskih potrebščin se sma

trajo po tej uredbi one obratovalnice, ki se bavijo 
izključno s prodajanjem lahko pokvamih viktualij, 
kakor: presne zelenjave, presnega sadja, jajc, pres
nega mesa, presnih rib, zaklane perutnine, divja
čine itd. 

Za take obratovalnice se smatrajo tudi one, ki 
prodajajo poleg teh predmetov moko in mesnate iz
delke (mast, slanino, klobase in suho meso). 

Člen 18. 
Vkljub predpisom v členu 14. te uredbe smejo 

biti tam določene obratovalnice ob nedeljah odprte 
ves dan tudi: 

1.) če je ob teh dneh letni sejem; 
2.) poslednjo nedeljo pred božičem, če je božič 

na ponedeljek, kakor tudi pred obema bajramoma, in 
sicer samo v onih krajih, kjer pripada najmanj 
tretjina prebivalstva dotičnemu veroizpovfidanju; 

3.) če se ob teh dneh obratovalnica seli. 

Člen 19. 
Ob državnih praznikih: na rojstni dan Njegovega 

Veličanstva kralja, na dan ujedinjenja Srbov, Hrva
tov in Slovencev, morajo biti vse trgovinske in 
obrtne obratovalnice, kolikor ne spadajo med obra
tovalnice, naštete v členih 15. in 16. te uredbe, za
prte ves dan, na Vidov dan in na dan vseslovanskih 
apostolov Cirila in Metoda pa dopoldne, brez razlike 
veroizpovedanja. 

Člen 20. 
Ob verskih praznikih morajo biti vse trgovinske 

in obrtne obratovalnice pripadnikov dotičnih vefo-

Letnik X. 

izzpovedanj, izvzemši obratovalnice, naštete v členih 
15. ih 16. te uredbe, zaprte ves dan, in sicer: 

a) za p r a v o s l a v n e : 
na prvi dan božiča, na bogojavljenje, na dan 

sv. Save, na veliki petek in na spasovdan; 

b) za k a t o l i č a n e : 
na prvi božični dan, na novega leta dan, na dau 

svetih Treh kraljev, na sv. Rešnjega telesa dan in 
na dari Vseh svetnikov; 

c) z a m u s l i m a n e : 
na prvi in drugi dan rainazan-bajrama, na prvi 

in drugi dan kurban-bajrama. 
Pristojni veliki župani smejo odrediti, ko so za

slišali pristojne zbornice, da se тотајо zapirati to 
obratovalnice, izvzemši obratovalnice, določene pod 
a), b) in c), tudi ob drugih verskih praznikih, in sicer 
ali ves dan ali pa samo popoldne. 

V krajih s prebivalstvom različnih veroizpove-
danj morajo biti vse trgovinske in obrtne obratoval
nico brez razlike, izvzemši obratovalnico iz členov 15. 
in 16. te uredbe, zaprte ves dan ali pa samo popoldne 
ob spredaj določenih dneh vsakega veroizpovedanja, 
če pripada več nego polovica prebivalstva v dotič-
nem kraju dotičnemu veroizpovedanju. 

(Pristojni veliki župani morajo izdati, fco so za
slišali pristojne zbornice, v tem pogledu potrebne 
odloke. 

Člen 21. 
Med eramazanom je pripadnikom muslimanskega 

veroizpovedanja dovoljeno, imeti trgovinske in 
obrtne obratovalnice odprte tudi ponoči; vendar pa 
ne smo biti dotično osebje po §§ 17. in 18. zakona 
o zaščiti delavcev v teh obratovalnicah nikakor za
posleno. 

Člen 22. 
Vkljub členu 14. te uredbe smejo biti cvetičarske 

obratovalnice, ki so blizu pokopališča, tudi če "je 
božič ali drug večji praznik — ko morajo biti po 
členu 20. te uredbe obratovalnice zaprte — na po
nedeljek, odprte v nedeljo pred tem dnem najdlje 
do 4. ure popoldne. 

Člen 23. 
Vsako krošnjarjenje ob nedeljah in ob državnih 

in verskih praznikih iz členov 19. in 20. te uredbo 
je prepovedano. 

Izjemoma se dovoljuje tudi ob teh dneh ves dan 
do 10. ure zvečer, prodajati po ulicah in po javnih, 
fbkalih novine, revije in časopise, cvetice, kočevske 
predmete, pečeni kostanj, presno in posušeno sadje, 
in sicer Če se omejuje to prodajanje samo na te 
predmete, poleti pa ob istem pogoju še brezalkoholne 
pijače, alvo, sladoled in ostale medičarske izdelke. 

Veliki župani, odnosno uprava mesta Beograda 
za mesto Beograd, smejo, glede na krajevne irazmere, 
z naredbo ta čas za poedine kraje podaljšati ali 
skrajšati; prav tako smejo tudi prepovedati pro
dajanje enega ali drugega spredaj navedenih pred
metov in dovoliti prodajanje tudi drugega predmeta, 
Id je z zakonom dovoljen ali se po navadi prodaja 
ob nedoljah. 

Člen 24. 
Ob cerkvenih slavah, proščenjih in drugih ver

skih' praznikih, ko se zbirajo ljudje iz daljne okolice, 
je dovoljeno, prodajati ob nedeljah ves dan, in sicer 
samo na odprtem prostoru ali v začasno postavljenih 
barakah in šatorih, ne pa v stalnih obratovalnicah: 
slike, knjige, igrače, alvo, sladoled in ostale medi-
čarske izdelke kakor tudi razne jedi in pijače. 

Člen 25. 
Vkljub predpisom v členu 14. te uredbe smejo 

biti po krajevnih in oblastnih gospodarskih razmerah 
trgovinske in obrtne obratovalnice v krajih, ki imajo 
manj nego 10.000 prebivalcev, odprte ob nedeljah 
dopoldne največ 2 uri, če je bUo to za dotične kraje 
dovoljeno po veljavnih predpisih, dokler ni, stopil v 
veljavo zakon o zaščiti delavcev, in če prihajajo. 
v te kraje ljudje samo ob nedeljah redno in v več
jem številu iz oddaljenih krajev, kjer si ne morejo 
priskrbeti rednih potrebščin, kakor tudi če so naj
manj 5 do 15 klm oddaljeni od krajev s preko 10.000 
prebivalci, v katerih bi bile ob nedeljah obratoval
nice zaprte. 

V krajih, Id niso oddaljeni od državne meje nad 
15, km in ki so bili ob času, ko je stopil v veljavo 
zakon o zaščiti delavcev, upravičeni, imeti sejme na 
nedeljo, smejo biti odprte ob nedeljah vse trgovin
ske obratovalnice največ 2 uri dopoldne. 

Veliki župani marajo določiti vse take kraje, in 
sicer ko so zaslišali prizadete delodajalske kakor tudi 
delavske zbornice in občine prizadetih krajev. Obra-
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tovalnice v vseh teh krajih se morajo zapirati: po
zimi — t. j . v dobi od dne 1. oktobra do dne 31. mar
ca —< najkesneje ob 11. uri dopoldne, poleti — t. j . 
v dobi od dne 1. aprila do dne 30. septembra — pa 
najkesneje ob 10. uri dopoldne, kolikor ne gre za 
obratovalnice iz člena 16. te uredbe, ki jim je vobče 
dovoljeno, da so odprte ob nedeljah dopoldne. 

Člen 26. 
V času, ko je ob nedeljah dovoljeno prodajanje, 

se smejo kruh in ostalo pecivo, meso, poslastice, 
mleko in mlečni izdelki raznašati iz delavnic in pro-
dajalnic po hišah. 

Prav tako je dovoljeno, ob nedeljah in ob dneh, 
navedenih v členih 19. in 20. te uredbe, dopoldne 
dovažati pivo, led, sol, rudninsko vodo in podobne 
proizvode. 

Člen 27. 
Mesarskim mojstrom je prepovedano ob nedeljah 

in ob dneh, navedenih v členih 19. in 20. te uredbe, 
vsako klanje živali in perutnine v času, dokler so 
obratovalnica zaprte, razen če gre za zakol v sili. 

Oton 28. 
Za vse trgovinske in obrtne obratovalnice, ki jim 

je dovoljeno, da so ob nedeljah odprte ves dan ali 
samo dopoldne, veljajo glede odpiranja in zapiranja 
talcih obratovalnic predpisi, določeni s to uredbo za 
delavnike, kolikor ni določena po tej uredbi posebna 
izjema za odpiranje in zapiranje takih obratovalnic 
ob nedeljah. 

Ölen 29. 
Oni lastniki trgovinskih obratovalnic, ki jim je 

po členu 24. te uredbe dovoljeno, imeti ob nedeljah 
dopoldne obratovalnice odprte največ 2 uri, in sicer 
v krajih, kjer se opravlja samo ena služba božja, 
morajo imeti, dokler traja ta služba, obratovalnice 
zaprte. 

II. Delovni čas pomožnega osebja. 

A. Ob delavnikih. 

Ölen 30. 
V vseh trgovinskih in obrtnih obratovalnicah 

sme biti pomožno osebje zaposleno največ 9 ur na 
dan ali 54 ur na teden. 

Ce jo v poedinih granah (strokah) trgovinskih in 
obrtnih obratovalnic za pomožno osebje že uveden 
krajši delovni čas, velja ta delovni čas za pomožno 
osobjo v vseh obratovalnicah teh gran v dotični ob
lasti. 

Ölen 31. 
Vkljub predpisom v prvem odstavku prednjega 

člena sme biti pomožno osebje zaposleno: 
I. N a j v e č 8 u r n a d a n a l i 48 u r n a 

t e d e n : 
1.) v vseh bančnih in zavarovalnih in njim po

dobnih podjetjih, v katerih jo poslovanje organizi
rano kakor v bankah; 

2.) v podjetjih za natovarjanje in raztovarjanje 
blaga pri železnicah ali v rečnih pristaniščih aH1 n:or-
skih lukah; 

3.) za dela v tunelih in caissonih; 
4.) v vseh vrstah grafičnih obrtov; 
5.) v pralnicah perila in zavodih za kemijsko 

čiščenje in barvanje obleke in perila; 
6.) v podjetjih, v katerih se stroji usnje z rujem; 
7.) v uraTskih, juvelirskih, zlatarskih, kovaških, 

ključaničarskih, kotlarskih, tehtničarskih (orodni-
ških) obratovalnicah in obrtnih livarnah kovin; 

8.) v obratovalnicah za brušenje rezil; 
9.) v kamenoseških obratovalnicah; 

10.) v obratovalnicah za predelovanje kovin in 
svinca in izdelovanje akumulatorjev; 

11.) v brusilnicah stekla; 
12.) v pekarnah; • 
13.) pri natakarskih opravilih; 
14.) v obratovalnicah, ki delajo s svincem in ži

vim srebrom vobče, kakršne so: obratovalnice za 
izdelovanje zrcal, livarne za izdelovanje predmetov 
iz svinca, elektrotehnične in nikljarske delavnice in 
ostale delavnice, ki delajo s svincem in živim sre
brom ali z njih spojinami in zlitinami; 

15.) v delavnicah za predelovanje živalskih od
padkov, kakršne so: delavnice za izdelovanje Meji', 
glavnikov, ščetk in predelovanje črev. 

П. Največ 10 ur na dan ali 60 ur na 
teden: 

1.) v prodajalnicah življenskih potrebščin; 
2.) v prodajalnicah kolonialnega, delikatesnega 

in špecerijskega blaga in v kramarskih obratoval
nicah; 
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3.) v samostalnih malih prodajalnicah tobaka 
(trafikah), razen v postranskih malih prodajalnicah 
tobaka; v prodajalnicah novin, revij in časopisov in 
v cvetičarskih obratovalnicah; 

4.) v podjetjih za prevažanje blaga z vozovi vseh 
vrst in s čolni; 

5.) v podjetjih, ki se bavijo s pletarstvom. 

Ölen 32. 
Lastniki trgovinskih in obrtnih obratovalnic (pod

jetij), v katerih dela pomožno osebje po predpisih 
prednjega člena samo 8, odnosno 9 ur na dan, smejo 
uvesti, če hočejo dati svojemu pomožnemu osebju 
prosto soboto popoldne, t. j . prakticirati tako zvano 
«angleško soboto», tudi daljši delovni čas ob ostalih 
dneh med tednom; vendar pa ne sme znašati tako 
uvedeni delovni čas nikoli več nego 1 uro na dan 
preko normalnega dnevnega delovnega časa in tudi 
ne sme presezati 48 ur, odnosno 54 ur tedenskega 
delovnega časa. 

Ölen 33. 
Vkljub predpisom v členih 30. in 31. pod I. te 

uredbe se sme podaljšati v trgovinskih in obrtnih 
obratovalnicah (podjetjih) delovni čas pomožnega 
osebja največ za 1 ali za 2 uri na dan, kakor pač 
znaša v podjetju normalni delovni čas 9 ali 10 ur 
na dan, in sicer s pismenim sporazumom med delo
dajalci in delavci po § 6., poslednjem odstavku, za
kona o zaščiti delavcev; ta podaljšava delovnega 
časa se mora smatrati za prekočasen delovni čas. 

Člen 84. 
Prav tako se smo podaljšati delovni čas pomož

nega osebja izjemoma za 1 ali za 2 uri na dan, kakor 
pač znaša normalni delovni čas za dotične obrato
valnice (podjetja) 9 ali 8 ur na dan, tudi v primerih, 
določenih v § 8. zakona o zaščiti delavcev, kolikor 
se morejo nanašati tam določene izjeme tudi na ka
tero izmed teh podjetij in obratovalnic. 

„Člen 35. 
Za vsako prekočasno delo po členih 33. in 34. te 

uredbe morajo plačevati lastniki podjetij svojemu 
pomožnemu osebju najmanj 50 %, več od rednega 
dela. 

Pri akordantih se smatra za normalno plačo 48. 
ali 54. del povprečnega tedenskega zaslužka. Ce pa 
znaša skupni delovni tedenski čas pomožnega osebja 
v primerih členov 4. in 12. te uredbe več nego 
skupni tedenski delovni čas pomožnega osebja, 'ki je 
predpisan za dotično kategorijo obratovalnic (pod
jetij), se mora smatrati za prekočasno in plačevati 
po spredaj navedenih odredbah. 

Ölen 36. 

V delovni čas se ne šteje odmor med delom, ki je 
določen z zakonom, pogodbo ali običajem za poedine 
obratovalnice (podjetja) ali za poedine kategorije 
podjetij. 

Člen 37. 
Dokler traja delo, se mora dajati pomožnemu 

osebju čez vsakih 8 ur dela odmor vsaj 1 ure. Ce se 
opravlja delo na odprtem prostoru, pod neposred-
njim vplivom solnčnih žarkov, mora znašati ta od
mor poleti najmanj 2 uri. 

Člen 38. 

Odredbe členov 33. in 34. te uredbe ne veljajo za 
mladostne delavce pod 16 leti, ki ne smejo biti ni
koli zaposleni dlje nego 8 ur na dan. 

B. Ob nedeljah in praznikih. 

Člen 39. 
Ob nedeljah je prepovedano pomožnemu osebju 

vsako delo v vseh podjetjih, določenih v členu 1. te 
uredbe. 

Vkljub tej odredbi sme določiti minister za so
cialno politiko tudi drug dan za odmor za obrato
valnice in podjetja, če to zahtevajo tri četrtine po
možnega osebja v dotični obratovalnici (podjetju). 

Ob teh dneh, odnosno ob praznikih, ko so obra
tovalnice zaprte, se mora. zagotoviti pomožnemu 
osebju odmor najmanj 36 ur, če pa sta dva praznika 
drug za drugim, ko morajo biti obratovalnice zaprte, 
se mu mora zagotoviti odmor najmanj 60 ur. 

Za ostale praznike se prepušča svobodnemu spo
razumu delodajalcev in delavcev, da določijo, kdaj 
naj se dela in koliko časa bodi ob teh dneh vsako 
delo prekinjeno. 

Člen 40. 
Ob nedeljah je v pekarnah ves dan prepovedano, 

izdelovati kruh in ostalo pecivo. 

Letnik X. 

To delo mora prestati najkesneje v soboto ob 
4. uri popoldne in počivati do ponedeljka ob 4. uri 
zjutraj. 

Izjemoma se sme opravljati to delo v primerih iz 
točk 1.) in 2.) člena 18. te uredbe kakor tudi v pe
karnah pri bolnicah; zdraviliščih, sanatorijih in ho
telih; toda to proizvajanje mora služiti samo za po
trebe dotičnih naprav in obratovalnic. 

Člen 41. 
Vkljub odredbam v prvem odstavku člena 39. te 

uredbe se dovoljuje delo s pomožnim osebjem: 
I. Ob nedeljah ves dan: 
1.) v obratovalnicah (podjetjih), v katerih je delo 

po naravi njih posla neprekinjeno. Katera so ta pod
jetja, odloči minister za socialno politiko, ko je za
slišal pristojne zbornice; 

2.) v obratovalnicah kakor tudi v primerih, dolo
čenih v členih 15. in 18. te uredbe. 

II. Ob nedeljah dopoldne ali v tam določenem 
času: 

1.) v obratovalnicah (podjetjih), določenih v čle
nu 16. te uredbe, razen v podjetjih, določenih v čle
nu 40. te uredbe; 

2.) v primerih, določenih v členu 25. te uredbe. 

Člen 42. 
Prav tako sme biti pomožno osebje vkljub od

redbam v prvem odstavku člena 38. te uredbe za^ 
posleno tudi: 

1.) če je to zbog nenadne potrebe (višje sile) ne
izogibno potrebno ali če se morajo izvestni posli v 
javni prid vršiti in izvršiti; 

2.) če se mora na enem izmed teh dni izvršiti in-
ventariziranje obratovalnice (podjetja), predpisano z 
zakonom; 

3.) če gre za čiščenje in vobče za vzdrževanje de
lavnic in prostorov obratovalnic (podjetij) v dobrem 
stanju kakor tudi za vse one posle, od katerih sta 
zavisni redno delo in varnost v obratovalnici (pod
jetju), kolikor je te posle nemogoče izvršiti ob delav
nikih. 

4.) če gre za neizogibno potrebne posle, da se 
prepreči kvarjenje sirovin ali predelkov v podjetjih, 
kolikor se to ne bi moglo izvršiti ob delavnikih; 

5.) če je to neizogibno potrebno, da se spravijo v 
pravilno stanje instalacije poedinih obratovalnic 
(podjetij). 

Člen 43. 
Lastniki obratovalnic (podjetij), katerih osebje je 

zaposleno v oddelku pod L, točko 1.), člena 41. te 
uredbe, morajo zagotoviti temu osebju vsaj vsak 
tretji teden odmor v nedeljo ter mu dati poleg tega 
vsako leto zaradi odmora dopust najmanj toliko dni, 
kolikor jih je bilo osebje v minulem letu zaposleno 
ob nedeljah. 

Lastniki obratovalnic (podjetij), katerih pomožno 
osebje je bilo deloma ali popolnoma zaposleno v pri-, 
merih, določenih v oddelku I. pod točko 2.) in v od
delku II. člena 41. in člena 42. te uredbe, morajo 
dajati svojemu pomožnemu osebju primeren odmor 
med tednom, in sicer prvi dan po tednu, v katerem 
je bilo zaposleno — če ta dan ni praznik, ko morajo 
biti obratovalnice zaprte, ali semanji tedenski dan 
ali dan, ko mora biti osebje zaposleno — drugače pa. 
naslednji dan za tem dnem. 

O primerih, določenih v prednjem členu, morajo 
lastniki obratovalnic (podjetij) še prihodnji dan po
ročati pristojni inspekciji dela. 

Člen 44. 

Odredbe iz členov 41. in 42. te uredbe ne veljajo 
za mladostne delavce pod 18 leti starosti, ki se jim 
mora dajati ob nedeljah brezizjemno popolni odmor 
po členu 39., tretjem odstavku, te uredbe, če niso 
pomočniki (kalfe). 

B. Ponoči. 

Člen 45. 
Ženske brez razlike starosti in mladostni delavci 

pod 18 leti starosti se ne smejo zaposlovati ponoči 
v podjetjih, določenih v členu 1. te uredbe, če niso 
pomočniki (kalfe). 

Člen 46. 
Od odredb v prednjem členu je dopustno odsto

piti za odrasle ženske in mladostne delavce od 16. 
do 18. leta samo: 

a) ob višji sili, ko je neizogibno treba podjetje 
oteti nenadne nevarnosti ali večje škode; 

b) če se vrši delo s sirovinami, ki se rade kva
rijo, ako jih je neizogibno treba obvarovati neizbežne 
pokvare, in sicer največ 30krat na leto; 

c) ob višji državni potrebi. 
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V primerih pod a) in b) morajo lastniki podjetij 
najkesneje v 24 urah, ko nastopi ta eventualnost, to 
sporočiti pristojni inspekciji dela; primere pod c) pa 
ugotavlja samo ministrstvo za socialno politiko. 

Ölen 47. 
Izraz «noč» pomeni razdobje najmanj 11 nepre

kinjenih ur, v katero mora spadati čas od 10. ure 
zvečer do 5. ure zjutraj. 

V pekarnah, v katerih se 'ponoči ne dela, se 
smatra izjemoma, da mine noč ob 4. uri zjutraj. 

Č. Pri gradbenih delih. 

Člen 48. 
Delovni čas delavcev pri gradbenih delih se mora 

določiti tako, da ne sme znašati, izračunjen za dobo 
treh mesecev, več nego 624 ur skupaj: vendar pa 
ne sme biti delovni čas ob poedinih dneh daljši -nego 
10 ur na dan. Izjemoma in če to zahtevajo posebni, 
neodložni vzroki, sme dovoliti pristojna inspekcija 
dela, in sicer kot prekočasno delo po § 10. zakona o 
zaščiti delavcev, še 156 ur dela za dobo treh mese
cev ob pogoju, da ne sme znašati tako dovoljeno 
prekočasno delo ob poedinih dneh več nego 2 uri. 

Delodajalci ali njih zastopniki morajo voditi na
lašč za to napravljen register, v katerega vpisujejo 
točno in po poedinih dneh, odkdaj in dokdaj je ob 
njih trajal delovni čas, ter obenem označujejo ko
liko in kdaj je bilo med delom odmora in koliko 
časa je trajal vsak izmed njih kakor tudi, koliko 
časa je trajalo prekočasno delo ob dotičnih dneh. 

Ta register overovita vsak dan dotični delodaja
lec ali njegov zastopnik in starejšina delavskih za
upnikov v dotičnem podjetju. 

Pristojni inšpektorji dela morajo paziti na toč
nost teh registrov in overavljati, ko pregledujejo 
omenjena podjetja, tudi spredaj omenjene registre. 

III. Obče odredbe. 

Člen 49. 
V času, predpisanem po tej uredbi za zapiranje 

obratovalnic, morajo biti zaprti tudi vsi vhodi v pro
store, ki so določeni za promet s strankami. 

Stranke, ki se zatečejo v tem času v prodajalnih 
lokalih, morajo biti postrežene. 

Člen 50. 
Pomožno osebje, ki hodi v strokovno nadalje

valno šolo a)i v drug tečaj, da si izpopolni profe
sionalno izobrazbo, ne sme biti prekočasno zaposleno 
v času, ko se vrši pouk v tej šoli ali tem tečaju. 

Člen 51. 
Krošnjarjenje po tej uredbi se sme opravljati iz

ključno po odločbi ministra za trgovino in industrijo 
jz, dne 7. novembra 1925., št. 12.018, razglašeni v 
«Službenih Kovinah» z dne 18. januarja 1926., 
št. 12/IV.* 

Člen 52. 
Če se vodita obenem dve ali se vodi več obrato

valnic ali če se vodita dve aU se vodi več gran ene 
obratovalnice, za katero so določeni v tej uredbi 
različni predpisi, veljajo za vse take obratovalnice 
strožji predpisi. 

Člen 53. 
Podjetja za prevažanje oseb z vozovi, avtomobili 

ali drugimi prevoznimi sredstvi, javno postrežništvo, 
kake;- čistilci, nosači itd., ne spadajo pod določila te 
uredbe. 

Za prodajanje na trgih (tržiščih) in v tržnem 
času veljajo predpisi, izdani po pristojnih oblastvih 
za ureditev tržnega prometa. 

IV. Kazenske odredbe. 

Člen 54. 
Vsi prekrèki te uredbe, kolikor se nanašajo na 

delo pomožnega osebja kakor tudi na odpiranje in 
zapiranje obratovalnic, se preiskujejo in kaznujejo 
po odredbah zakona o zaščiti delavcev in po čle
nu 319. finančnega zakona za leto 1928./1929. o iz-
premembah in dopolnitvah § 13. zakona o zaščiti 
delavcev. 

Ostali prekrški te uredbe se preiskujejo in kaz
nujejo po predpisih, H veljajo za poedina pravna 
območja. 

V. Končne odredbe. 
Člen 55. 

Kolikor je naročeno velikim županom, odnosno 
upravi mesta Beograda za mesto Beograd, izvesti 

* Uradni list z dne 27. januarja 1926., št. 36/8. 

nekatera določila te uredbe, jih morajo izvesti z na
redbo najkesneje v dveh mesecih od dne, ko stopi 
ta uredba v veljavo, ter izdano naredbo priobčiti 
pristojni inspekciji dela, ministrstvu za socialno po
litiko in ministrstvu za trgovino in industrijo. 

Člen 56. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v «Službenih Novinah»; s tem dnem prestanejo ve
ljati vsi predpisi, ki ji nasprotujejo. 

V B e o g r a d u , dne 3. maja 1928.; 
Z. R. br. 4987/IV. 

Minister za socialna politiko: 
Čed. A. Radović s. r. 

Minister za trgovino in induetrijo: 
dr. M. Spaho s. r. 

Uredbe velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

168. 
Uredba 

velikega župana ljubljanske oblasti, 
s katero se uvaja za Blejsko jezero 

jezerekopolicljski red. 

Na podstavi ukaza gospoda ministra za notranje 
stvari z dne 3. maja 1928., SI. br. 1387/28, in v spo
razumu z ljubljanskim oblastnim odborom predpisu
jem v okviru pristojnosti, pripadajoče mi po zakonu 
o obči upravi, za Blejsko jezero nastopni 

Jezerekopolicljski red. 

Člen 1. 
Pričujoče določbe so izdane samo raz staližče 

javne varnosti in reda na Blejskem jezeru tee ne 
posezajo v lastninske in služnostne pravice na tem 
jezeru. 

Člen 2. 
V o ž n j a s p l o v i l i . 

Plovilo naj ne vozi na pot drugim, če ni treba. 
Izogibaj se na desno, prehitevaj pa na levo. 

Kadar se približujeta plovili v pravokotni smeri, 
tako da lahko trči drugo ob drugo, morata obe iz-
premeniti smer vožnje na desno, tako da gre drugo 
mimo drugega na levi. 

Tovornim ladjam in težjim plovilom se morajo 
umikati vsa druga plovila. 

Plovilo, ki se nevarno bliža drugemu, mora 
zmanjšati brzino; če je treba, se mora popolnoma 
ustaviti. Jezerska vozila, ki postanejo med vožnjo 
nekretna, morajo pravočasno posvariti druga vozila, 
ki se jim nevarno bližajo. 

Člen 3. 
V o ž n j a p o n o č i . 

V času od pol ure po solnčnem zapadu do pol 
ure pred solnčnim vzhodom morajo imeti vsa plovila 
ob vsakem vremenu na kljunu svetlo,- na vso strani 
vidno belo 'luč.c 

Člen 4. 
M o t o r n i č o l n i . 

Vožnja z motornimi čolni na Blejskem jezeru je 
prepovedana. Izjeme od te prepovedi dovoljuje, 
toda le za motorne čolne na električni pogon, veliki 
župan ljubljanske oblasti po svobodnem preudarku 
na podstavi komisijskega ogleda, ki ga izvrši po 
zaslišanju blejske občine sreski poglavar v Radov
ljici, ko je pritegnil državne tehnične strokovnjake. 

Člen 5. 
P l o v i t e v v s i l i . 

Ob neugodnem vremenu (megli, metežu^ viharju) 
smejo odpluti plovila samo na pomoč osebam ali plo
vilom, ki so v nevarnosti. Ob taki priliki morajo po
hiteti najbližji čolnarji na kraj nevarnosti ali ne
zgode, kolikor je to mogoče brez velike nevarnosti 
za njih plovilo in za osebe, ki so na njem. 

Vsako nezgodo je treba takoj naznaniti župan
stvu in sreskemu poglavarju. 

Čl on 6. 
P r i s t a j a n j e . 

Plovilom je praviloma dovoljeno pristajati samo 
na pristajah, ki jih označi županstvo z vidno tablo, 
na kateri je ime pristaje. Dohajajoča plovila morajo 
pristajati tako, da se ne pokvari breg in da tudi 
plovila, prihajajoča za njimi, lahko pristanejo brez 
ovire. 

Plovila se morajo na pristajah, v čolnarnah itd. 
pritrditi tako varno, da se ne odtrgajo ali odvežejo 
in da no poškodujejo drugih plovil. 

Na pristajah mora županstvo na lahko pristop
nem, dobro vidnem mestu nabiti potrjeno čolnarsko 
tarifo. Ponoči morajo biti javna pristanišča razsvet
ljena z močno zeleno lučjo. 

Člen 7. 
P r e p o v e d a n i k r a j i . 

Voditelj plovila se mora izogibati plitvin, ki so 
že samo vidne ali pa označene s svarilnimi znamenji, 
nadalje tudi ribjih drstišč, ki so označena za taka. 
Taka znamenja odstranjevati, prestavljati ali poško
dovati je strogo prepovedano. 

Plovila smejo pluti tik bregov samo tam, kjer 
je to neizogibno potrebno ali dopustno (n. pr. ob 
pristanih ali ob lastnem posestvu), sicer pa v raz
dalji najmanj 20 m. 

Člen 8. 
O z n a č e v a n j e in o d s t r a n j o v a n j e p o -

t o p l j o n i h p il o v i l i n n a p r a v . 

Kadar obsedelo ali potopljeno plovilo ali potop
ljena naprava (kopališka i. dr.) ovira ali ograža druga 
plovila, mora dotični voditelj ali lastnik nemudoma 
poskrbeti za to, da so tak predmet odpravi iz jezera. 
Če tega ne stori v treh dneh, ko ga jo županstvo 
drugič opozorilo na to, ga odpravi županstvo na nje
govo nevarnost in ob njegovih stroških. 

Dokler se taka plovila ali take napravo ne od
stranijo ali ne popravijo, jih mora označiti lastnik 
podnevi z daleč vidnimi znamenji, ponoči pa z rdečo 
lučjo, vidno na vse strani. 

Člen 9. 
Z n a k i p l o v i l i . 

Vsako plovilo mora imeti kot svoj znak na obeh 
bočnih straneh številko, ki jo je predpisal sreski po
glavar, in sicer črno na belem polju. Številke morajo 
biti visoke najmanj 15 cm, polje pa najmanj 30 cm. 

Člen 10. 
O p r e m a p l o v i l za p o m o č v s i l i . 

Vsako plovilo mora, biti preskrbljeno s predmeti 
in pripravami za pomoč v sili. 

Sem spadajo predmeti za zamaševanje razpok, 
vedro za vodo, 10 m dolga lovna vrv in eno nado
mestno veslo. 

Člen 11. 
P r e i z k u š n j a p l o v i l . 

Plovilo se ne sme uporabljati, preden sé pre
izkusi njegova nosilnost glede na dopustno število 
oseb, njegova trdnost in oprema. 

Prošnjo za dopustitev plovila k jezerskemu pro
metu je treba vložiti pri sreskem poglavarju v Ra
dovljici, iki razsoja o tem po svobodnem preudarku 
po sklepu posebne preizkuševalne komisije. Le-ta je 
sestavljena iz zastopnika sreskega poglavarja kot 
predsednika in iz dveh prisednikov. Izmed teh mora 
biti eden koncesioniran tesarski mojster, drugi pa 
upravičen čolnar, ki ju pozove sreski poglavar v 
komisijo na predlog občinskega odbora na Bledu. 
Sreski poglavar jo vezan na sklep komisije, če se 
spozna z njim vozilo za nesposobno; sicer pa odloča 
po svobodnem preudarku. 

Sreski poglavar izda za plovilo, ki ga spozna 
po preizkušnji za sposobno, čolnarsko knjižico, v 
katero vpiše lastnikovo ime in bivališče, številko, 
ki se obenem dodeli plovilu, in največje število oseb, 
ki so smejo vzeti na plovilo, čolnarska knjižica velja 
za dopustilo vožnje po jezeru. 

Vsako leto v zgodnji pomladi pregleda zgoraj 
označena komisija vsa plovila na jezeru glede njih 
uporabnosti in varnosti, razen tega pa samo tedaj, 
kadar se plovilo bistveno izpremeni ali tako poško
duje, da mu je treba bistvenih popravil. Tako poško
dovano plovilo se mora nemudoma izločiti iz obrata. 

Plovila, ki se ob pregledu ne spoznajo več za 
sposobna za plovitev, se morajo izločiti iz obrato
vanja ali sploh ali pa za toliko časa, da se odpravijo 
ugotovljeni nedostatki. 



51. 361 Letnik X. 
Stroški za preizkušnjo in vsakoletni pregled plo

vila zadevajo njih lastnike. 
Kadar se plovilo trajno izloči iz prometa po 

jezeru, je treba tudi to prijaviti sreskernu poglavarju 
v Radovljici. 

Ölen 12. 
O d g o v o r n o s t l a s t n i k a p l o v i l a . 

Lastnik plovila jo odgovoren za primerno opre
mo plovila, nadalje za to, da ga vzdržuje v dobrem 
stanju in da mu določi sposobnoga voditelja, če ga 
no uporablja sam; ta lastnikova odgovornost pa ne 
izpreminja ničesar na čolnarjevi osebni odgovornosti 
za prestopke, ki jih je le-ta zakrivil brez gospodar
jeve vednosti. 

Člen 13. 
D o p u s t n a g a ž n j a p l o v i l . 

Vsako plovilo, ki prevaža redno proti plačilu 
osebe aH blago, odnosno se izposoja v začasno rabo 
drugim osebam, so smo potapljati kvečjemu do 24 cm 
pod zgornjim robom plovila. Ta največja dopustna 
gažnja se označi s črtami, dolgimi vsaj 30 centi
metrov in širokimi vsaj 5 centimetrov, narejenimi 
na obeh zunanjih stenah v svetli barvi. Spodnji rob 
•črte se mora ujemati z določeno črto največje do
pustne gažnje. 

Največje dopustno število oseb se mora označiti 
na pločevinasti tablici, ki se pritrdi na lahko vidnem 
mestu na notranji bočni strani plovila. 

Ko so preračunjava to število, je računati otroke 
nad 10 let za dorasle osebe, manjše otroke pa; po 
dva za eno doraslo osebo. 

Na vsak način jo prepovedano, prekoračiti črto 
največje dopustne gažnje ali pa največje dopustno 
število oseb. Ce bi se to zgodilo, se vožnja ne sme 
pričeti ali nadaljevati, dokler se nedostatek ne od
pravi. 

Ölen 14. 

Č o l n a r s k e p r e i z k u š n j e . 
Č o l n a r s k e i z k a z n i c e . 

Za vodstvo plovila, s katerim se obrtoma pre
važajo osebe ali blago, se sme, ne glede na spol, 
pripustiti le oseba, ki je dosegla vsaj IG. leto, ki 
je neoporečna in se je izkazala za popolnoma veščo 
veslanju in plavanju. 

Županstvo blejske občine razglasi vsako leto 
dan in čas čolnarskih preizkušenj. 

Preizkušnja se nanaša na pravilno vodstvo praz
nih in polnih plovil, na izvežbanost v plavanju in na 
reševanje oseb iz vode, na znanje o določbah tega 
jezerskopolicijskega reda in na njih praktično iz
vrševanje. 

Čolnarsko preizkušnjo vrši komisija, sestavljena 
iz župana ali člana občinskega odbora kot predsed
nika in pa iz dveh starejših izkušenih in upraviče
nih čolnarjev ali1 kopaliških mojstrov, ki ju določi 
županstvo. Pristojbino za te preizkušnjo določi blej
ski občinski odbor, potrdi pa jih ljubljanski oblastni 
odbor. 

Osebam, ki se spoznajo pri preizkušnji s poseb
nim dekretom preizkuševalne komisije za sposobne, 
izda sreski poglavar v Radovljici č o l n a r s k o 
i z k a z n i c o in čolnarski znale, Id nosii številko 
čolna. 

Čolnarska izkaznica, ki navaja zaporedno šte
vilko čolnarskega zapisnika, upravičenčevo ime in 
njega bivališče, njegov osebni popis, dan in številko 
dekreta o čolnarski preizkušnji in številko plovila, 
daje imetniku osebno in neprenosno pravico, voditi 
plovila po Blejskem jezeru. 

To izkaznico mora imeti njen imetnik, kadar iz
vršuje svoj posel, vedno pri sebi; poleg tega pa 
mora nositi čolnarski znak (ploščico iz medenine, 
5 cm visoko, z vtisnjenim veslom in številko). 

Oblastvo, ki je izdalo čolnarsko izkaznico, jo 
lahko zopet odvzame za vselej ali za, določen čas, 
če postane njen imetnik nesposoben za to delo, če 
je bil kaznovan zaradi sodno kaznivih dejanj iz do-
bičkaželjnosti, javnega nasilja, pijanosti ali dvakrat 
v enem iletu zaradi težkih prestopkov pričujoče 
uredbe. (Clon 23.) 

Če čolnar opusti čolnarsko službo ali če umre, 
se mora njegova čolnarska izkaznica vrniti oblastvu. 

Člen 15. 

I z p o s o j a n j e p l o v i l . 
Ob neugodnem vremenu, pijanim ljudem, otro

kom izpod 10 let se plovila sploh ne smejo izposo
jati, osebam, ki očividno niso vešče ravnanju s čolni 
in vesli, pa samo, če vzamejo s seboj preizkušenega 
čolnarja, ki prevzame vodstvo plovila. 

Prepovedano je tudi, izposojati plovila osebam, 
ki jih očividno ali po žo znanem glasu zlorabljajo ] 

za obrtno prevažanje oseb, ne da bi bile za to upra
vičene. Za tako izposojanje se kaznuje tudi izposo
je valeč. 

Člen 16. 
V o z n e c e n e . 

Vozne cene za rabo plovil se ravnajo po tarifah, 
ki jih določi po zaslišanju blejskega občinskega 
odbora pristojno oblastvo. Teh tarif se mora čolnar 
strogo držati in jih, če to zahteva oseba, ki jo pre
važa, brez ugovora pokazati. Vrhu tega morajo 
biti te tarife razvidne na vseh javnih pristaniščih in 
vseh gostilniških in hotelskih kopališčih in čolnar
skih obratih na Bledu. 

Pritožbe zoper previsoke vozne cene se morejo 
vlagati ali pri sreskem poglavarju v Radovljici ali pa 
pri županstvu na Bledu, ki jih predloži v poslovanje 
sreskernu poglavarju. 

Ölen 17. 
P r a v i c e in d o l ž n o s t i č o l n a r j e v . 

Čolnarju pristoji v vsem, kar se tiče vodstva 
plovila, neposrednja oblast nad osebami, ki jih pre
važa. 

Te osebe se morajo pokoriti čolnarjevim navo
dilom, kolikor se tičejo reda in varnosti na plovilu. 
Osebam, ki so izpolnile vse pogoje za vožnjo, ne 
sme čolnar odreči vožnje, če to dopušča prostor ali 
vTome in če je to v skladu s predpisi pričujoče 
uredbe. 

Uporne, vinjene, razgrajajoče in pa take osebe, 
ki so zaradi bolezni ali drugače sopotnikom nad
ležne, sie morajo izključiti od vstopa na plovilo, od
nosno od nadaljnjo vožnje; v tem primeru morajo 
na najbližjem pristanišču izstopiti. Če se upirajo, je 
čolnar upravičen in dolžan, poklicati na pomoč or
gane javne varnosti. 

Čolnar se mora vedno spodobno in dostojno vesti 
ter mora biti trezen, vljuden in postrežen. Nikakor 
ne sme loviti gostov za prevažanje ali obsipati onih, 
ki se nečejo peljati z njim, z zbadljivkami ali kričati 
nanje. 

Člen 18. 
V o d s t v o p l o v i l v s i l i . 

Kadar nastane za plovilo, za osebe, ki se pre
važajo z njim, ali za tovor nevarnost, je tneba dati 
ob pravem času znamenje silo. To znamenje se daje 
s trikratnim zaporednim in zateglim piskom ali pa 
tako, da se vihti za,stava ali blago v rdeči barvi. 

V takih primerih se morajo čolnarji z vso silo 
potruditi, da odstranijo nevarnost; če pa bi to ne 
bilo več mogoče, morajo gledati najprej, da rešijo iz 
nevarnosti ljudi, ki so na plovilu, in potem šele sebe. 

Plavalni mojstri in lastniki najbližjih kopališč ali 
pristanišč in drugi čolnarji ob bližnjem bregu morajo 
takemu plovilu takoj odhiteti na pomoč. 

Člen 19. 

K o p a l i š č a . 
V javnih obrtnih kopaliških napravah plovila ne 

smejo voziti med časom, ko se kopljejo kopališki 
gostje. 

Obrtne kopališke naprave morajo biti urejene po 
veljavnih zdravstvenih, gradbenih in obrtnopolicij-
skih predpisih. 

V razdalji 50 m na desno in levo od kopailisč je 
prepovedano, kakorkoli onesnaževati jezersko vodo, 
odvajati po odtokih, kanalih itd. odpadke, fekalije 
in drugo nesnago v jezero. Tudi je v tej razdalji pre
povedano, prati perilo v jezeru. 

Stranišča morajo biti v kopališčih ločena za mo
ške in za ženske ter se ne smejo izlivati v jezero, 
marveč morajo imeti neprodorno betonirano grez
nico. Vsaka obrtna kopališka naprava mora imeti 
na vidnom mestu pritrjeno natisnjeno navodilo za 
prvo pomoč ob potapljanju kakor tudi omarico z 
zdravili in obvezili za te in druge nezgode. 

V vsakem kopališču mora biti nameščen preizku
šen kopališki mojster, ki je polnoleten, neomadeže-
van, telesno in duševno popolnoma pri moči ter je 
opravil z uspehom preizkušnjo za kopališkega moj
stra. Paziti mora na red in snago v kopališču ter ga 
ne smo zapustiti, dokler se še kdo koplje v njem. 

Če se kdo ponesreči ali če je v nevarnosti na 
jezeru, se mora kopališki mojster takoj lotiti reše
vanja. 

V ta namen mu morajo biti v vsakem kopališču 
razen zgoraj omenjene omarice vodno na razpolago 
vsaj 6 m dolg rešilni drog, vsaj 20 m dolga rešilna 
vrv, rešilni obroč in čoln. Če ne more sam izvršiti 
reševanja, je upravičen, pritegniti k temu delu vse 
moško kopališko osebje. 

Očividno bolne, za kožno boleznijo bolujoče, 
vinjene in umobolne osebe se morajo od kopanja v 

jezeru zavrniti. Osebam, ki so nevešče plavanju, je 
treba odkazati za to določene posebne ograde s 
plitvo vodo in jih tam stalno nadzirati. 

Osebe, ki v kopališču kakorkoli kale red in mir, 
sme kopališki mojster odstraniti; če se mu ne po
kore, je upravičen, poklicati na pomoč organe javne 
varnosti. 

Vsako leto v zgodnji pomladi mora izvršiti žu
panstvo pri kopališčih revizijo njih podlog, podov 
in drugih naprav ter odrediti odpravo nedostatkov, 
še preden se kopališče otvori. 

Člen 20. 
O b 1 a s t v a. 

Neposrednje izvrševanje in nadziranje določb tega 
jezerskopolicijskega reda je poverjeno županstvu na 
Bledu in njega organom pod nadzorstvom sreskega 
poglavarja v Radovljici. Za takega organa lahko 
postavi blejski občinski odbor posebnega jezerskega 
mojstra, ki ima, ko ga je zaprisegel sreski poglavar 
v Radovljici, vse pravice javne straže. Jezerski moj
ster nosi, kadar je v službi, službeno čepico in ob&l 
ščit iz medenine, kakršen je predpisan z uredbo 
ministrstva za šume in rudnike z dne 18. novembra 
1922., št. 30.431, odnosno z razglasom pokrajinske 
uprave za Slovenijo v Ljubljani z dne 16. decembra 
1922., Uradni list z dne 9. januarja 1923. št. 21/3. 

Kadar to zahtevajo posebne krajevne razmere, 
sme izdati veliki župan ljubljanske oblasti dopolnilne 
naredbe k tej uredbi ali pa dovoliti izjeme od njenih 
določb. 

Če bi bilo nevarno odlašati, ukrene vse, česar je 
treba, sreski poglavar v Radovljici po zaslišanju 
županstva na Bledu, a proti naknadni odobritvi veli
kega župana. 

Člen 21. 

S e z n a m k i p l o v i l i n č o l n a r j e v . 

Sreski poglavar v Radovljici in županstvo na 
Bledu vodita o vseh plovilih in čolnarjih na Blej
skem jezeru poseben vpisnik, in sicer ločeno za plo
vila in za čolnarje, po vsebini izdanih knjižic za plo
vila in čolnarskih izkaznic. V te vpisnike je treba 
vpisovati vse izpremembe, tudi če so se plovila iz
ločila ali se odvzela iz prometa in če se je odvzela 
ali vrnila knjižica za plovilo ali čolnarska izkaznica. 

Člen 22. 

P r a v i c e o r g a n o v j e z e r s k e p o l i c i j e . 

Odredbam in ukazom oblastev in organov jezer
ske policije se morajo lastniki in voditelji plovil 
kakor tudi vse osebe, ki ravnajo s plovili ali se vo
zijo v njih, brezpogojno pokoriti. Zlasti velja to tudi 
o odredbah, ki se izdajajo ob shodih ali svečanostih 
na jezeru. 

Pooblaščeni organi sreskega poglavarja v Radov
ljici in županstva na Bledu imajo pravico, stopiti na 
vsako plovilo, kadar to zahteva opravljanje njih 
službe po tem pravilniku. 

Tudi imajo, kadar opravljajo to službo, pravico, 
se brezplačno voziti na vsakem plovilu, na katerem 
se redno in proti plačilu prevažajo ljudje in blago, 
toliko časa, da izvrše svoj uradni posel. 

Člen 23. 

K a z n i . 

Prestopki tega jezerskopolicijskega reda se kaz
nujejo, kolikor ne spadajo pod druge zakonite ka
zenske določbe, v denarju do. 4000 dinarjev ali pa z 
zaporom do 14 dni. V težkih primerih se lahko izreče 
denarna in zaporna kazen obenem; v primerih čle
na 14., predzadnjega odstavka, se čolnarju tudi lahko 
nadaljnja vožnja po jezeru prepove in odvzame čol
narska izkaznica. 

Ta čolnarska izkaznica pa se mora nekvairno pri
tožbi takoj odvzeti čolnarju, o katerem se je uradno 
ugotovilo, da je bil med izvrševanjem svojega posla 
pijan ali nasilen. 

Člen 24. 
Pričujoči jezerskopolicijski red mora biti raz-

obešen v vseh uradih županstva na Bledu, v vseh 
hotelih, gostilnah in kavarnah, dalje v vseh javnih 
kopališčih, čolnarnah m pristajah. 

Člen 25. 

P r e h o d n e d o l o č b e . 
Za plovila vseh vrst, ki že obratujejo po Blpj-

skem jezeru ter so namenjena prevažanju oseb in 
blaga proti plačilu, in pa za njih sedanje čolnarje se 
določa rok dveh mesecev, da se izpolnijo predpisi 
§§ 10., 13. in 14. te uredbe. 
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Pri tem sme pristojni sreski poglavar v Radov
ljici na priporočilo županstva na Bledu izpregledati 
čolnarsko preizkušnjo takim voditeljem plovil, ki 
so se kot čolnarji doslej praktično izkazaili, pre
izkušnjo plovila pa onim plovilom, ki so bila leto 
dni, preden se je uveljavil ta pravilnik, oblastveno 
pregledana in dopuščena za jezerski promet. 

Člen 26. 

Pričujoča uredba zadobi veljavo 14 dni po dne
vu, ko je bila razglašena v «Uradnem listu ljub
ljanske in mariborske oblasti». 

V L j u b l j a n i , dne 12. maja 1928.; 
U. br. 3409/1—Ш. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr.Vodopivec s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
List, ki ga je prepovedano uvažati in 

razširjati.* 
Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 

br. 5010 z dne 8. maja 1928. je prepovedano, uvažati 
v našo državo in razširjati v njej madžarski hebrej
ski list «Egyenlöseg», ki izhaja v Budimpešti, ker 
ponovno zastopa stališče nepomirljivega madžar
skega šovinizma ter piše zoper trianonsko mirovno 
pogodbo. 

12 ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 12. maja 1928.; D. Z. br. 5010. 

Bazglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

S. br. 2133. 
Razpis. 

Pri državni protezni delavnici v Ljubljani se 
odda m e s t o p o g o d b e n e g a t e h n i č n e g a 
v o d j e z mesečno nagrado 1000 Din. 

Prednost imajo inženjerji, ki so vešči izdelovanju 
vseh vrst protez in ortopedskih pripomočkov. 

Prosilci naj vlože prošnje tukaj najkesneje do 
dne 2. j u n i j a 1 9 2 8 . ter naj jih opremijo s pri
logami, ki jih predpisuje člen 10. uredbe o pogod
benih uradnikih in dnevničarjih z dne 29. julija 
1927. (Uradni list z dne 7. septembra 1927., št. 397/94). 

V L j u b l j a n i , dne 21. maja 1928. 
Veliki župan ljubljanske oblasti: 

dr. Vodopivec s. r. 
P. br. 4085. 3—1 

Razpis učiteljskih sluib na osnovnih 
Šolah ljubljanske oblasti. 

Na osnovnih šolah ljubljanske oblasti se razpisu
jejo nastopne stalne učiteljske službe: 

I. S r e z B r e ž i ce: 
1.) na trirazredni osnovni šoli p r i Sv. A n t o n u 

n a d R a j h e n b u r g o m služba šolskega upravi
telja in dve službi za učiteljici; 

2.) na petrazredni osnovni šoli v A r t i č a h ena 
služba za učitelja; 

3.) na štirirazredni osnovni šoli v B i z e l j s k e m 
ena služba za učitelja in dve službi za učiteljici; 

4.) na trirazredni osnovni šoli v B 1 a n c i ena 
služba za učiteljico; 

5.) na šestrazredni osnovni šoli v B r e ž i c a h 
ena služba za učitelja; 

6.) na šestrazredni osnovni šoli v D o b o v i ena 
služba za učiteljico; 

7.) na štirirazredni osnovni šoli v K a p e l a h 
služba šolskega upravitelja in ena služba za učitelja; 

8.) na enorazrednii osnovni Soli v O r e š j u služba 
šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

9.) na petrazredni osnovni боЦ v P i Š e c a h ena 
služba za učitelja in ena služba za učiteljico; 

10.) na enorazredni osnovni Soli v P o d g o r j u 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

11.) na šestrazredni osnovni šoli v R a j h e n -
b u r g u ena služba za učitelja; 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 21. maja 1928., št. 114. 

12.) na sedemrazredni osnovni šoli v S e v n i c i 
dve službi za učitelja; 

13.) na štirirazredni osnovni šoli v S r o m 1 j a h 
služba šolskega upravitelja in ena služba za učite
ljico; 

14.) na petrazredni osnovni šoli n a V i d m u ena 
služba za učitolja; 

15.) na dvorazredni osnovni šoli v Z a b u k o v j u 
služba šolskega upravitelja in ena služba za učite-

J 1 C 0 ' II. S r e z Č r n o m e l j : 
1.) na dvorazredni osnovni šoli v A d l e š i č i h 

ena služba za učiteljico; 
2.) na enorazredni osnovni šoli v C e p 1 j a h 

služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 
3.) na osemrazredni osnovni šoli v Č r n o m l j u 

dve službi za učitelja (prednost imajo prosilci, ki so 
usposobljeni za poučevanje na obrtnih ali kmetij
skih nadaljevalnih šolah); . 

4.) na petrazredni osnovni šoli v D r a g a t u š u 
ena služba za učitelja in ena služba za učiteljico; 

5.) na dvorazredni osnovni šoli v D r a š i č i h 
ena služba za učitelja ali učiteljico; 

6.) na dvorazredni osnovni šoli v G r i b i j a h 
ena služba za učitelja ali učiteljico; 

7.) na dvorazredni osnovni šoli n a P r o 1 o k i 
služba za šolskega upravitelja in ena služba za uči
teljico; 

8.) na enorazredni osnovni šoli n a P l a n i n i 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

9.) na enorazredni osnovni šoli v R a d e n c i h 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

10.) na petrazredni osnovni šoli v S e m i č u ena 
služba za učitelja; 

11.) na dvorazredni osnovni šoli n a S i n j e m 
v r h u služba šolskega upravitelja ali šolske upravi
teljice in ena služba za učiteljico; 

12.) na štirirazredni osnovni šoli v S t a r e m 
t r g u o b K o l p i služba šolskega upravitelja, ena 
služba za učitelja in ena služba za učiteljico; 

13.) na štirirazredni osnovni šoli v S u h o r j u 
ena služba za učitelja ali učiteljico; 

14.) na trirazredni osnovni šoli v S t r e k l j e v -
c u ena služba za učitelja in ena služba za učiteljico; 

15.) na dvorazredni osnovni šoli n a T a l č j e m 
v r h u ena služba za učiteljico; 

16.) na enorazredni osnovni šoli v T r i b u č a h 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

17.) na petrazredni osnovni šoli n a V i n i c i 
ena služba za učitelja ali učiteljico; 

18.) na enorazredni osnovni šoli v Z a g o z d a c u 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice. 

Ш. S r e z K a m n i k : 

1.) na dvorazredni osnovni šoli v B l a g o v i c i 
služba šolskega upravitelja; 

2) na štirirazredni osnovni šoli n a B r d u služba 
šolskega upravitelja; 

3.) na dvorazredni osnovni šoli v Č e m š e n i k u 
služba šolskega upravitelja in ena služba za učite
ljico (primerno za zakonsko učiteljsko dvojico); 

4.) na šestrazredni osnovni šoli v K o m e n d i 
ena služba za učitelja; 

5.) na šestrazredni osnovni šoli v M e n g š u ena 
služba za učiteljico; 

6.) na šestrazredni osnovni šoli v M o r a v č a h 
služba šolskega upravitelja in ena služba za učiteljico 
(primerno za zakonsko učiteljsko dvojico); 

7.) na dvorazredni osnovni šoli v N e v J j a h 
služba šolskega upravitelja; 

8.) na enorazredni osnovni šoli v St. O ž b a l t u 
služba šolskega upravitelja; 

9.) na dvorazredni osnovni šoli v M o t n i k u 
služba šolskega upravitelja in ena služba za učite
ljico; 

10.) na enorazredni osnovni šoli v P e č a h 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

11.) na dvorazredni osnovni šoli n a S e l i h služ
ba šolskega upravitelja in ena služba za učiteljico 
(primerno za zakonsko učiteljsko dvojico); 

12.) na dvorazredni osnovni šoli v S p i t a l i č u 
služba šolskega upravitelja in ena služba za, učite
ljico; 

13.) na dvorazredni osnovni šoli v Z a l o g u p r i 
K o m e n d i služba šolskega upravitelja. 

IV. S r e z K a s t a v : 
1.) na petrazredni osnovni šoli v K a s t v u dve 

službi za učiteljici; 
2.) na enorazredni osnovni šoli v M a r č e 1 j i h 

služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 
3.) na dvorazredni osnovni šoli v> R e č i n i služ

ba šolskega upravitelja in ena služba za učiteljico; 
4.) na dvorazredni osnovni šoli v S a r š o n i h 

služba šolskega upravitelja in ena služba za učite-
Ijico; ! ; ' r'' K: 

5.) na enorazredni osnovni šoli v S t u d e n i 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

6.) na petrazredni osnovni šoli p r i S v. Ma
t e j u dve službi za učiteljici; 

7.) na petrazredni osnovni šoli v Z a m e t u 
služba Eolskega upravitelja. 

(Za vsa službena mesta v kastavskom srezu se 
vzamejo v poštev samo prosilci [prosilke], ki so 
usposobljeni[e] za poučevanje v srbohrvatskem uč
nem jeziku.) 

V. S r e z K o č e v j e : 
1.) na trirazredni osnovni šoli v B a n j i 1 o k i 

služba šolskega upravitelja in ena služba za učite
ljico; 

2.) na enorazredni osnovni šoli v B r i g i služba 
šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

3.) na šestrazredni osnovni šoli v D o b r e -
p o 1 j a h tri službe za učitelje; 

4.) na petrazredni osnovni šoli v D o l e n j i 
v a s i ena služba za učitelja; 

5.) na dvorazredni osnovni šoli v D r a g i služba 
šolskega upravitelja in ena služba za učiteljico; 

6.) na dvorazredni osnovni šoli v K a r l o v i c i 
služba šolskega upravitelja in ena služba za učite
ljico; 

7.) na šestrazredni osnovni šoli v K o č e v j u 
služba stalnega veroučitelja, štiri službe za učitelje 
in dvo službi za učiteljici (učitelji, izprašani za po
učevanje na obrtnih nadaljevalnih šolah, imajo pred
nost); 

8.) na dvorazredni osnovni šoli v K o č e v s k i 
R e k i ena služba za učiteljico; 

9.) na enorazredni osnovni šoli v K o s t e 1 u 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

10.) na enorazredni osnovni šoli v K u ž l j u 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

11.) na šestrazredni osnovni šoli v L o š k e m , 
p o t o k u tri službo za učitelje in štiri službe za uči
teljice; 

12.) na enorazredni osnovni šoli v M o h o r j i h 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

13.) na enorazredni osnovni šoli v K r v a v i 
p e č i služba šolskega upravitelja ali šolske upra
viteljice; 

14.) na trirazredni osnovni šoli v M o z 1 j u ena 
služba za učitelja ali učiteljico; 

15.) na enorazredni osnovni šoli v N e m š k i 
l o k i služba šolskega upravitelja ali šolske upra
viteljice; 

16.) na dvorazredni osnovni šoli v O s i 1 n i c i 
služba šolskega upravitelja in ena služba zai učite
ljico; 

17.) na enorazredni osnovni šoli v O v č j a k u 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

18.) na enorazredni osnovni šoli .v P a p e ž i h 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

19.) na enorazredni osnovni šoli v P o l o m u 
služba Eolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

20.) na enorazredni osnovni šoli v R e i c h e n -
a u u služba šolskega upravitelja ali šolske upravi
teljice; 

21.) na dvorazredni osnovni šoli n a R o b u služ
ba šolskega upravitelja; 

22.) na šestrazredni osnovni šoli v S o d r a ž i c i 
tri službe za učitelje; 

23.) na enorazredni osnovni šoli v S t a r e m 
Jt o t u služba šolskega upravitelja ali šolsko upravi
teljice; 

24.) na trirazredni osnovni šoli v S t a r o m l o g u 
ena služba za učitelja ali učiteljico; 

25.) na dvorazredni osnovni šoli n a T r a v i ena 
služba za učiteljico; 

26.) na šestrazredni osnovni šoli v V e l i k i h 
L a š č a h ena služba za učitelja; 

27.) na enorazredni osnovni šoli' v V e l i k i h 
P o l j a n a h služba šolskega upravitelja ali šolske 
upraviteljice; 

28.) na enorazredni osnovni šoli v V e r d r e n g u 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice. 

VI. S r e z K r a n j : 
1.) na dvorazredni osnovni šoli v D r a ž g o š a h 

služba šolskega upravitelja; 
2.) na dvorazredni osnovni šoli v D u p l j a h 

služba šolskega upravitelja; 
3.) na dvorazredni osnovni šoli n a J e z e r 

s k e m služba šolskega upravitelja; 
4.) na štirirazredni osnovni šoli v K r i ž a h ' ena 

služba za učitelja; 
5.) na enorazredni osnovni šoli p r i Sv. L e 

n a r t u služba šolskega upravitelja ali šolske upra
viteljice; 

6.) na enorazredni osnovni šoli v1 P o d b l i c i 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 
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7.J na enorazredni osnovci šoli v P od I o n k u 

služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 
8.) na stirirazirednj. osnovni soli v P o l j a n a h 

ena, služba za učitelja; 
9.) na štirirazredni osnovni šoli v P r e d 

d v o r u ena služba za učitelja; 
10.) na petrazredni osnovni šoli v S e l c a l i ena 

služba za učitelja m ena služba za učiteljico; 
11.) na trirazredni osnovni šoli v S or i ena 

služba za učitelja ali učiteljico; 
12.) na dvoirazredni osnovni šoli v S o r i c i 

služba šolskega upravitelja in ena služba za uči
teljico; 

13.) na enorazredni osnovni šoli v S o v o d n j i 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

14.) na šestrazredni deški osnovni šoli v Š k of j i 
L o k i ena služba za učitelja; 

15.) na enorazredni osnovni šoli v T r b o j a h 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

16.) na enorazredni osnovni šoli n a S e n t U T Š k i 
g o r i služba šolskega upravitelja ali šolsko upravi
teljice; 

17.) na dvorazredni osnovni šoli v V e l e s o v e i n 
služba šolskega upravitelja; 

18.) na enorazredni osnovni šoli v Z a 1 e m 1 o g u 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

19.) na štirirazredni osnovni šoli v Z e l e z n i -
k i h ena služba za učitelja. 

VÜ. S r e z K r š k o: 
1.) na trirazredni osnovni šoli v B u š e č i v a s i 

dve službi za učiteljici; 
2.) na dvorazredni osnovni šoli v B u č k i služba 

šolskega upravitelja in ena služba za učiteljico; 
3.) na petrazredni osnovni šoli v C e r k l j a h 

ob K r k i služba šolskega upravitelja in dve službi 
za učitelja; 

4.) na enorazredni osnovni šoli v O a d r e ž a h 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

5.) na enorazredni osnovni šoli v Č r n e č i v a s i 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

6.) na enorazredni osnovni šoli n a D o b o v cu 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 

7.) na šestrazredni osnovni šoli v St. J a n ž u 
dve službi za učitelja; 

8.) na petrazredni osnovni šoli v Št. J e r n e j u 
dve službi za učitelja in ona služba za učiteljico; 

9.) na dvorazredni osnovni šoli n a K a l u p r i 
Št. J a n ž u služba šolskega upravitelja in ena 
služba za učiteljico; 

10.) na šestrazredni osnovni šoli v K o s t a n j e 
v i c i dve službi za učitelja; 

11.) na osemrazredni osnovni šoli v M o k r o 
n o g u ena služba za učitelja; 

12.) na petrazredni osnovni šoli n a R a k i dve 
službi za učitelja in ena služba za učiteljico; 

13.) na petrazredni osnovni šoli v š t . R u p e r t u 
ena/ služba za učitelja; 

14.) na petrazredni osnovni šoli v S k o c i j a n u 
ena služba za učitelja in ena služba za učiteljico; 

16.) na štirirazredni osnovni šoli v Š m a r j e t i 
služba šolskega upravitelja, ena služba za učitelja 
in ena služba za učiteljico; 

16.) na dvorazredni osnovni šoli n a T e 1 č a h 
služba šolskega upravitelja in ena služba za učite
ljico (primerno za zakonsko učiteljsko dvojico); 

17.) na trirazredni osnovni šoli v T r e b e l n e m 
ena služba za učitelja; 

18.) na petrazredni osnovni šoli v T r ž i š č u dve 
službi za učiteljici; 

19.) na petrazredni osnovni šoli v V e l i k i D o 
l i n i dve službi za učiteljici; 

20.) na trirazredni osnovni šoli v V e l i k e m 
t r n u ena služba za učiteljico; 

21.) na dvorazredni osnovni šoli v Z a m e š k e m 
služba šolskega upravitelja m ena služba za učite
ljico (primerno za zakonsko učiteljsko dvojico). 

Vin. S r e z L a š k o : 
1.) na enorazrdni osnovni šoli v Bie.nini p r i 

J u r k l o š t r u služba šolskega upravitelja ali šol
ske upraviteljice; 

2.) na dvorazredni osnovni šoli p r i S v. K a t a 
r i n i služba šolskega upravitelja ali šolske upravi
teljice in ena služba za učiteljico; 

3.) na sedemrazrednî deški osnovni šoli v T r 
b o v l j a h - V o d a h ena služba za. učitelja in ena 
služba suplenta za srez Laško s sedežem na tej šoli; 

4.) na dvorazredni osnovni šoli pri Sv. M i 
k l a v ž u n a d L a š k i m ena služba za učiteljico; 

.5.) na štirirazredni osnovni šoli n a Z i d a n e m 
m o * t u ena služba za učiteljico. 

IX. S r e z L i t i j a : 
1.) na- dvorazredni osnovni šoU v D o l eh služba 

šolskega upravitelja in ena služba za učiteljico; 

2.) na trirazredni osnovni šoli v I z l a k a h ena 
služba za učiteljico; 

3.) na trirazredni osnovni šoli n a K r k i ena 
služba za učitelja in ena služba za učiteljico; 

4.) na trirazredni osnovni šoli n a P o d š n i k u 
ena služba za učitelja ali učiteljico; 

5.) na enorazredni osnovni šoli n a P r e ž g a -
n j e m služba šolskega upravitelja ali šolske upra
viteljice; 

6.) na enorazredni osnovi šoli n a P r i m s k o -
"v e m služba šolskega upravitelja ali šolske upravi
teljice; 

7.) na petrazredni osnovni šoli v S t i č n i služba 
šolskega upravitelja; 

8.) na osemrazredni osnovni šoli v T o p l i c a h 
p r i Z a g o r j u dve službi za učitelja; 

9.) na petrazredni osnovni šoli v St. V i d u p r i 
S t i č n i ena služba za učitelja; 

10.) na osemrazredni osnovni šoli v Z a g o r j u 
ob S a v i dve službi za učitelja; 

11.) na enorazredni osnovni šoli v Z n o j i l a h 
služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice. 

X. S r e z L j u b l j a n a - m e s t o: 

•/• 

XI. S r e z L j u b 1 j a n a - o k o 1 i c a: 
1.) na dvorazredni osnovni šoli v B l a t n i B r e 

z o v i c i ena služba za učiteljico; 
2.) na dvorazredni osnovni šoli n a K o p a n j u 

ena služba za učiteljico; 
3.) na štirirazredni osnovni šoli v P r e s e r j u 

ena, služba za učitelja; 
4.) na dvorazredni osnovni šoli p r i Sv. J o š t u 

p r i V r h n i k i služba šolskega upravitelja; 
5.) na štirirazredni osnovni šoli v S m a r t n e m 

p o d S m a r n o g o r o ena služba za učitelja; 
6.) na štirirazredni osnovni šoli v T o m i š 1 j u 

ena služba za učiteljico; 
7.) na petrazredni osnovni šoli v Z a l o g u služba 

šolskega upravitelja; 
8.) na enorazredni osnovni šoli v Z a p o t o k u 

služba šolskega upravitelja. 

ХП. S r e z L o g a t e c : 

1.) na trirazredni osnovni šoli v Št. V i d u n a d 
C e r k n i c o služba šolskega upravitelja; 

2.) na šestrazredni' osnovni šoli v Ž i r e h dve 
službi za učitelja. 

XIII. S r e z N o v o m e s t o : 
1.) na dvorazredni osnovni šoli v A j d o v c u 

služba šolskega upravitelja in ena služba za učite
ljico; 

2.) na trirazredni osnovni šoli v A m b r u s u 
služba šolskega upravitelja in dve službi za učite
ljici; 

3.) na dvorazredni osnovni šoli v B e l i c e r k v i 
ena služba za učiteljico; 

4.) na trirazredni osnovni šoli v B i r č n i v a s i 
ena služba za učiteljico; 

5.) na trirazredni osnovni šoli v B r u s n i c a h 
ena služba za učiteljico; 

6.) na dvorazredni osnovni šoli v Č a t e ž u ena 
služba za učiteljico; 

7.) na dvorazredni osnovni šoli v D o 1 ž u služba 
šolskega upravitelja in ena služba za učiteljico; 

8.) na trirazredni osnovni šoli n a D v o r u dve 
službi za učiteljici; 

9.) na dvorazredni^ osnovni šoli v G a b r j u služ
ba šolskega upravitelja in ena. služba za učiteljico; 

10.) na enorazredni osnovni šoli v G l o b o d o l u 
služba šolskega upravitelja; 

11.) na dvorazredni osnovni šoli v H i n j a h 
služba šolskega upravitelja; 

12.) na trirazredni osnovni šoli v Št. L o v r e n -
c u ena služba za učiteljico; 

13.) na petrazredni osnovni šoli v M i r n i služba 
šolskega upravitelja; 

14.) na petrazredni osnovni šoli v M i r n i p e č i 
ena služba za učitelja in ena služba za učiteljico; 

15.) na trirazredni osnovni šoli v D o l e n j i 
N e m š k i v a s i ena služba za učiteljico; 

16.) na dvorazredni osnovni šoli v O r e h o v i c i 
ena služba za učiteljico; 

17.) na štirirazredni osnovni šoli v. St . P e t r u 
p r i N o v e m m e s t u ena služba za učitelja! in 
ena služba za učiteljico; 

18.) na dvorazredni osnovni šoli v P o d g r a d u 
ona služba za učiteljico; 

19.) na enorazredni osnovni šoli v P o d e t e n i -
c a h služba šolskega upravitelja; 

20.) na enorazredni osnovni šoli v P o l j a n a h 
služba šolskega upravitelja; 

21.) na enorazredni osnovni šoli v S e l a h p r i 
H i n j, a h služba šolskega upravitelja; 

22.) na dvorazredni osnovni šoli v S e l a h p r i 
Š u m b e r k u služba šolskega upravitelja in ena 
služba za učiteljico; 

23.) na dvorazredni osnovni šoli v Š m i h e l u -
Ž u ž e m b e r k u služba šolskega upravitelja; 

24.) na enorazredni osnovni šoli v D o l e n j i 
T o p l i r e b r i služba šolskega upravitelja; 

25.) na šestrazredni osnovni šoli v T o p l i c a h 
ena služba za učitelja in ena služba za učiteljico; 

26.) na petrazredni osnovni šoli v T r e b n j e m 
služba šolskega upravitelja in ena služba za učite
ljico; 

27.) na trirazredni osnovni šoli v Z a g r a d c u 
služba šolskega upravitelja in ena služba za učite
ljico,; 

28.) na osemrazredni osnovni šoli v Ž u ž e m 
b e r k u ena služba za učitelja; 

29.) na enorazredni osnovni šoli v Z v i r č a h 
služba šolskega upravitelja 

XIV. S r e z R a d o v l j i c a : 
1.) na osemrazredni osnovni šoli n a B 1 e d u ena 

služba za učitelja; 
2.) na petrazredni osnovni šoli n a B o h i n j s k i 

B i s t r i c i ena služba za učitelja; 
3.) na enorazredni osnovni šoli v K o p r i v n i k u 

služba šolskega upravitelja ali šolske upraviteljice; 
4.) na enorazredni osnovni šoli p r i S v . K r i ž u 

n a d J e s e n i c a m i služba šolskega upravitelja 
ali šolske upraviteljice; 

5.) na enorazredni osnovni šoli v L e š a h služba 
šolskega upravitelja ah' šolske upraviteljice; 

6.) na štirirazredni osnovni šoli v B o h i n j s k i 
S r e d n j i v a s i ena služba za učitelja. 

Prošnje, in sicer za vsako službo posebe, ki jim 
je priložiti službeno razpredelnico, zrelostno izpriče
valo in usposobljenostno izpričevalo v izvirniku ali 
v sodno overovljenem prepisu, izpisek iz osebne po-
pisniee (uelužbenskega lista) o vseh dosedanjih bole
zenskih in drugih dopustih, sestavljen po šolskem 
upravitelju in sreskem šolskem nadzorniku, in zdrav
niško izpričevalo, če prosilec še ni stalno nameščen, 
je vložiti pri pristojnem šolskem upraviteljstvu 

n a j k e s n e j e d o d n e 2 0. j u n i j a 19 l 28. 
Šolski upravitelj jih mora odposlati v dveh dneh 

po običajni uradni poti pristojnemu sreskemu po
glavarju. 

Prošnje za službe v drugem srezu naj pošlje 
sreski poglavar takoj dotičnemu sreskemu poglavar
ju. Prošnje, opremljene s predpisano kompetenčno 
razpredelnico, naj predlože sreski poglavarji 

n a j k e s n e j e d o d n e 5. j u l i j a 1 9 2 8 . 
velikemu županu ljubljanske oblasti v Ljubljani. 
Prošnje, dospele po tem terminu, se ne bodo vpo-
števale. 

Prošnje je treba opremiti s kolkom za 5 Din, 
vsako prilogo, razen službene razpredelnice, pa 8 
kolkom za 2 Din. 

V L j u b l j a n i , dne 16. maja 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vršilec dolžnosti prosvetnega inšpektorja 

dr. Capuder s. r. 

Razglasi velikega župana mariborski 
oblasti, 

Vet. br. 51/22. " 

Izkaz o stanja živalskih kožnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 21. maja 1928. 
O p o m b a : Imena sedežev sreekih poglavarjev in 
mestnih magistratov BO natisnjena z debeleJUmi* 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženib dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i S n i p r i s a d . 
Čakovec: Čakovec, okolica (Ivanovec 1 dvorec, 

Mihovljan 1 dvorec). Konjice: Loče (Mlače 1 dvorec). 

S m r k a v o s t . 

Maribor, levi breg: Setarova-Radehova (Šetarova 
1 dvorec). 

S t e k l i n a . 

Maribor, levi breg: Pesnički dvor (PesniČki dvor 
1 dvorec). 
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S v i n j s k a r d e č i c a . 
Ptuj: Stojnci (Stojnci 1 dvorec), Zabovci (Za-

bovci 1 dvorec). 
V M a r i b o r u , dne 21. maja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi sodišč in socniti oblastei. 
Preds. 363/4/28—2. 3—2 

Razpis. 
Pri okrožnem sodišču v M a r i b o r u se odda 

m e s t o j e t n i š k e g a p a z n i k a ; obenem se od-
dado vsa druga mesta, ki bi se izpraznila tekom raz
pisa ali zaradi njega. Mesta pa se oddado le po pre
mestitvi jetniškim paznikom, Id so že v pragmatični 
službi. 

Prosilci naj vlože pravilno kolkovane in svoje-
ročno spisane prošnje po službeni poti najkesneje 
do dne 2 5. j u n i j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Ker se oddado tudi mesta, ki se izpraznijo tekom 
razpisa ali po premestitvi, naj navedejo prosilci iz
recno vsa mesta, za katera prosijo, ako bi se iz
praznila. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 18. maja 1928. 

1177 E 132/28—8. 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 5. j u n i j a 1 9 2 8 . ob osmih bo na licu 

mesta v Križevcih dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Križevci, vi. št. 241, 512, 567 in 588 (hiša 
št. 173, gospodarsko poslopje in zemljišča). 

Cenilna vrednost: 133.372 Din; vrednost prite-
klin: gospodarskih 250 Din, najmanjši ponudek 147 
Din, in gostilniških 1790 Din, najmanjši ponudek 
1194 Din; najmanjši ponudek: 90.258 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
giede nepremičnin v Škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 30. aprila 1928. 

L 2/28—5. 1143 
Razglasitev preklica.. 

S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 
28. aprila 1928., opr. št. L 2/28—4, je bil Martin 
B o g o 1 i n, posestnik, stanujoč v Gorenjih Skopicah 
št. 15, zaradi pijančevanja omejeno preklican. 

Za pomočnika mu je postavljen Martin Račič, 
posestnik v Vihrah št. 6. 

Okrajno sodišče v Krškem, oddelek I., 
dne 16. maja 1928. 

Razglasi raznib uradov in oblastev. 

169. 
Tarifna obvestila.41 

Dopolnitev tarifnega obvestila G. D. br. 71.392/27. 
Z veljavnostjo od dne 10. maja 1928. naj se do

polni tarifno obvestilo o računanju voznine za ma-
gnezit G. D. br. 71.392/27, ki je bilo razglašeno v 
cSlužbenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 20. decembra 1927., št. 288/LXXX,** 
s postajo z nazivom: Užice. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 14. aprila 1928.; G. D. br. 24.869/28. 

Imenik železniških postaj kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 1. avgusta 1927. 

Dopolnitev. 
V tem imeniku naj se vpiše na 60. tin 61. strani 

pri postaji z nazivom: Gračanica v 13. in 25. raz-
predelek vertikalna črta: «|». 

Na 118. strani naj se vpiše pri postaji z nazivom: 

Obrenovac razpredelek: «—». 
8 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 18. aprila 1928.; G. D. br. 24.985/28. 

* 
Promet potnikov, prtljage in ekspresnega blaga med 
kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Nemčijo. 

1) V tarifi za direktno odpravljanje potnikov, 
prtljage in ekspresnega blaga med kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev in Nemčijo v tranzitu skozi 
Avstrijo in Madžarsko z dne 1. marca 1928. naj se 
prečrta v Г7. odseku: 

na 21. strani odredba, ki so nanaša na prevoz 
presnih cvetic na progah kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev; 

pripomba na 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 
64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74. in 
75. strani, ki se nanaša na prevoz presnih cvetic, in 

na 78. strani zgled «d» za računanje voznine. 
2) V tarifi za direktno odpravljanje potnikov, 

prtljage in ekspresnega blaga med kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev in Nemčijo v tranzitu skozi 
Češkoslovaško, Avstrijo in Madžarsko z dne 1. aprila 
1928. naj se prečrta v IV. odseku na 43. strani: 

21. odredba, ki se nanaša na prevoz presnih cve
tic na progah kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev; 

na 47. strani pripomba 3); 
na 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 

88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 
100. in 101. strani znak Z); 

na 104. strani zgled «d». 
To velja od dno 15. maja 1928. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 19. aprila 1928.; G. D. br. 20.078/28. 

* 
Tarifa, II. del, za prevoz blaga z dne 1. oktobra 1925. 

Popravek. 
Z veljavnostjo od dne 1. maja 1928. naj se pre

črta v klasifikaciji blaga te tarife na 55. strani v 
poziciji B 1. besedilo v osmi vrsti in naj se postavi 
na istem mestu to-le novo besedilo: «bakarna žica, 
pa i pletena, upređena, takođe kalisana, neizolo-
vana». 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 19. aprila 1928.; G. D. br. 26.642/28. 
* 

Luška tarifa z dne 1. oktobra 1926. 
Popravek. 

Z veljavnostjo od dne 1. maja 1928. naj se po
pravi v tej tarifi v uvodu, v odseku D na 7. in 
8. strani, da velja luška tarifa namesto: 

«Ljutomer-državna granica kod Gornje Radgone» 
v: «Ljutomer-Radkersburg» 
in namesto: 

«Pakrac-državna granica kod Lukača (sa pruga
ma Virovitica-Siatina, Bastaji-Končanica)» v: «Pa-
krac-Barč (sa prugama Virovitica-Slàtina, Bastaji-
Končanica)». 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 21. aprila 1928.; G. D. br. 26.632/28. 

Površina: 2074 ha; izklicna cena: 5000 Din. 
Natančnejši pogoji so razvidni iz razglasov na 

uradnih deskah sreskega poglavarja v Konjicah in 
skomarske občine. 

V K o n j i c a h , dne 22. maja 1928. 
Sreski poglavar: Trstenjak s. r. 

Bazne objave. 
1199 

* € Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 3. maja 1928., št. 99/ХХХП. 

** Uradni list z dne 31. decembra 1927., 
at. 517/130. 

Št. 558/28. 1193 
Objava. 

Po § 7. odvetniškega reda se objavlja, da je 
gospod dr. Friderik F l e c k z današnjim dnem vpi
san v imenik odvetnikov s sedežem v Murski Soboti. 

V L j u b l j a n i , dne 21. maja 1928. 
Za odbor odvetniške zbornice v LJubljani: 

podpredsednik dr. Janko 2iroVnfk s. r. 

1203 St. 1566/2—28. 

Razglas o dražbi občinskega loviSČa 
Skomarij v konjiškem srezn. 

Dne 6. j u n i j a 1 9 2 8 . se bo vršila dražba; ob
činskega lovišča Skomarij v uradu sreskega pogla
varja v Konjicah, v sobi št. 2, s pričetkom ob 10. uri. 

Razglas. 
P r v i r e d n i o b č n i z b o r Jurija grofa Thurn-

skega jeklarne na Ravnah, delniške družbe, se skli
cuje na dan 1 4. j u n i j a 1 9 2 8. ob pol šestnajstih 
v Maribor v pisarno drja. Josipa Leskovarja, Sodna 
ulica št. 16. 

Delnice se morajo založiti najpozneje do dne 
11. junija 1928. ali pri družbeni blagajni v Ravnah-
Guštanju ali pa pri Kreditnem zavodu za trgovino 
in industrijo v Ljubljani, Prešernova ulica št. 50. 
Pozaložitvi delnic se izroče posestnikom delnic izkaz
nice, ki upravičujejo do udeležbe na občnem zboru. 
Vsaka delnica daje imetniku en glas. 

D n e v n i r e d o b č n e g a z b o r a j e : 
1.) Predložitev poslovnega poročila in bilance 

za poslovno leto od dne 1. oktobra 1926. do dne 
31. decembra 1927. 

2.) Poročilo računskih revizorjev. 
3.) Sklepanje o uporabi čistega dobička in o po

delitvi absohitorija upravnemu svetu. 
4.) Dopolnilna volitev v upravni svet. 
5.) Določitev odškodnine za računske revizorje. 
6.) Slučajnosti. Upravni svet. 

Št. 1309/28—L/Ju. 1201 3—1 

Vabilo na 55. redni občni zbor 
Stavbne družbe, d. d., 
Beograd — Ljubljana, 

ki se bo vršil v sredo dne 2 7. j u n i j a 19 28. ob 
16. uri v prostorih Agrarne i industrijske banke, 

a. d. u Beogradu, Kralja Petra ulica br. 18. 
D n e v n i r e d : 

1.) Konstituiranje občnega zbora. 
2.) Poročilo upravnega in nadzorstvenega sveta 

o poslovanju in bilanci za leto 1927. 
3.) Sklepanje o bilanci za leto 1927. 
4.) Absolutorij upravnemu in nadzorstvenemu 

svetu. 
5.) Volitve v upravni svet in v nadzorstveni svet. 
6.) Predlog upravnega sveta glede prenosa druž

benega sedeža in izpremembe pravil. 
7.) Evcntualia. 

* * * 
Po § 29. družbenih pravil morajo položiti delni

čarji, ki se hočejo udeležiti občnega zbora, svoje 
delnice najmanj šest dni pred občnim zborom ali 
pri Agrarni i industrijski banki, a. d. u Beogradu, 
ali pa pri Kreditnem zavodu za trgovino in indu
strijo v Ljubljani. Upravni svet. 

1200 Izjava. 
Podpisani izjavljam in dajem s tem vsem inter

esentom na znanje, da ne prodajam več «Težakovega 
hranilnega in zdravilnega olja za živino» v zdravilno 
namene, ker smatram svoje olje samo za krmilo, ki 
daje moč tudi pri slabostih; prepričal pa sem se, da 
ne pomaga ob kužnih boleznih, o čemer je govorila 
druga" točka mojih brošur, ki se od dne 2. maja t. 1. 
več ne razpošiljajo. 

Moje olje, ki je najfinejše, garantirano popolnoma 
čisto oleum jecoris aselli, se imenuje odslej samo: 
«Težakovo olje za živino» in služi, poudarjam iz
nova, samo v krmilne namene. 

V Z a g r e b u , dne 25.maja 1928. 

M. Težak s. r. 
v Zagrebu, Gunduličeva ulica br. 13. 

1 1 8 9 Objava. 
Izgubil sem izpričevalo VI. b razreda višje držav

ne realke v Ljubljani iz šolskega leta 1926./1927. na 
ime: Bojan Santel iz Pazina (Istra). 

Proglašam ga za neveljavno. 
Bojan; Santel s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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52. V Ljubljani, dne 30. maja 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n i 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 
Izpremembe.v osebju. 
170. Navodila za uporabljanje odredb iz trgovinske pogodbe z Avstrijo. 
171. Navodila za uporabljanje odredb iz trgovinske pogodbe z Nemčijo. 
172. Navodila za uporabljanje odredb iz trgovinske pogodbe z Belgijsko-

luxemboursko carinsko unijo. 
173. Navodila za uporabljanje odredb iz trgovinske pogodbe z združeno 

kraljevino Veliko Britanijo in Irsko. 
174. Izprememba razpisa glede potrdil o izvoru blaga iz prekmorskih 

držav. 

175. Seznamek angleških kolonij, posestev In mandatorskih dežel, 
У katerih blago ima ob uvozu pri nas pravico, ukoriščatl največjo 

ugodnost. 
76.. РхаУШхШ. î? jzvrJe.Y*! на-*4и«-30г*ртНа4928. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 177. Tarifna obvestila. 
Razne objave. 

f 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 116 z dne 23. maja 1928.: 
Ukaza Njegovega Veličanstva kralja z dne 11. maja 

1928.: Upokojeni so pri direkciji državnih železnic 
v Ljubljani: 

po točki 1.) člena 118. zakona o državnem 
prometnem osebju: Ivan K o v a č , uradnik v 
2. skupini, podskupini a); po točki 1.) in 2.) čle
na 118., v zvezi s členom 95. zakona o državnem 
prometnem osebju: Jakob Ž u m e r , uradnik v 
1. skupini III. kategorije; po poslednjem, odstavku 
člena 127. zakona o državnem prometnem osebju: 
Anton B a j e c , uradnik v 1. skupini III. kategorije; 

po prvem odstavku člena 127. zakona o držav
nem prometnem osebju: Josip K u ž e J , Karel 
O z e k , Karel G r o s s m a n n , Ivan P e s e k , Jo
sip Z u1 p a ne, Ivan A u f f, Josip' K'rîz, Anton 
K o f 1 e r, Ivan V e r d o n i g, Karel B i t e n c, Ja
kob II a b i j a n i č, Fran J a r o š, Mihael W e i s s , 
Filip V o d o p i v e c , Fran' S u p p a n, Alojzij F e -
r e n z, Karel M ä c h t i g , Ivan G r u m, Fran B i т k 
in Fran B r a n d s t e t t e r — vsi uradniki v 1. sku
pini III. kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 11. maja 
1928.: Postavljena sta na prošnjo: za šefa progovne 
sekcije: Ljubljana, glavna proga, v 6. skupini I. ka
tegorija ing. Ciril P e t r ž e 1, dosedanji uradnik v 
isti skupini iste kategorije in šef progovne sekcije 
v Celju, in v Celju ing. Anton Ozvai ld , dosedanji 
uradnik v isti skupini isto kategorije in šef progovne 
sekcije v Ptuju. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 11. maja 
1928.: Postavljena sta: pri generalni direkciji držav
nih želeanic v Beogradu, občem oddelku, za urad
nika v 6. skupini I. ikategorije Josip G a b e r j e v -
č i č, dosedanji uradnik v isti skupini iste katego
rije pri občem oddelku direkcije državnih železnic 
v Ljubljani (po službeni potrebi); na postaji v Mari
boru, glavni kolodvor, za uradnika v 1. skupini 
III. kategorije Alojzij T r e 1 e c, dosedanji uradnik 
v isti skupini iste kategorije in prernikalni nadzira-
telj na postaji v Trbovljah (na prošnjo). 

Objava generalne direkcije davkov z dne 
21. aprila 1928.: «Hrvatsko prirodoslovno društvo» 
v Zagrebu je oproščeno plačevanja takse h, tar. 
post. 1. taksno tarifo za vse vloge in prošnje, ki' jih 
pošilja državnim oblastvom, razen v civilnih pravdah. 

Zapisnik o LXIII. redni seji naTodno skupščine z 
dne 2. maja 1928. 

Številka 117 z dne 24. maja 1928.: 
Objava ministrstva za notranje posle z dne' l&ega 

maja 1928.: V državljansko zvezo kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev je sprejet dosedanji italijan
ski državljan Bogomir M a g a j n a, slušatelj uni
verze v Ljubljani. 

Zapisnik o LXIV. redni seji narodne skupščine 
z dne 3. maja 1928. 

Številka 118 z dne 25. maja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 11. maja 

1928.: Upokojen je po členu 141. uradniškega za
kona Mihael J a s in s ki, redni profesor na pravni 
fakulteti univerze v Ljubljani, uradnik v 2. skupini 
1. kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 7. maja 
1928.: Postavljena sta: dr. Milko K r a n j c, deželno-
sodni svetnik v 4. skupini I. kategorije in predstoj
nik okrajnega sodišča v Škofji Loki, za svetnika pri 
deželnem sodišču v Ljubljani; dr. Jakob P r e s e m , 
sodnik v 5. skupini 1. kategorije pri okrajnem so
dišču v Radovljici, za okrajnega sodnika in pred
stojnika-okrajnega sodišča v Škofji Loki. 

Zapisnika o LXV. in LXVI. redni seji narodne 
skupščine z dne 4. in 10. maja 1928. 

Številka 119 z dne 26. maja 1928.: 
Odlok ministra pravde z dne 8. maja 1928.: Po

stavljen je dr. Andrej D o l i n a r, sodnik v 7. sku
pini I. kategorije pri okrožnem sodišču v Mariboru, 
za sodnika pri okrajnem sodišču v Radovljici. 

Odlok ministra pravde z dne 23. aprila 1928.: 
Potrjen je Janko K a r l o v š e k , pravni praktikant 
pri okrožnem sodišču v Celju, za stalnega z dnem 
17. januarja 1928. in pomaknjen v 8. skupino I. kate
gorije. 

Odlok ministra pravde z dne 23. aprila 1928.: 
Potrjen je dr. Robert M a r š i č, pravni praktikant 
pri okrožnem sodišču v Celju, za stalnega usluž
benca v 9. skupini I. kategorije in pomaknjen v 
8. skupino I. kategorije. 

Odlok ministra pravde z dne 21. maja 1928.: Upo
kojen je po členu 141., tretjem odstavku, točki 3.), 
v zvezi s členom 133.,- točki 3.), uradniškega zakona 
Ladislav V o n č i n a, kanclist v 2. skupini Ш. kate
gorije pri okrajnem sodišču v Kozjem. 

Odlok ministra pravde z dne 22. marca 1928.: 
Upokojen je po členu 141., drugem odstavku, urad
niškega zakona Josip B o g o v i č , vodja zemljiške 
knjige v 3. skupini П. kategorije pri okrožnem so
dišču v Celju. 

Zapisnik o LXVII. redni seji narodne skupščine 
z dne 12. maja 1928. 

Številka 120 z dne 28. maja 1928.:-
Odlok ministra za trgovino in industrijo z dne 

23. aprila 1928.: Postavljen je pri glavni podružnici 
Državne hipotekarne banke v Ljubljani za uradnika 
v 4. skupini II. kategorije Fran S i r i s t e , uradnik 
v isti skupini iste kategorije pri državni solarni v 
Kreki. (Toliko se izpreminja odlok z dne 12. avgusta 
1927.,* s katerim je bil; postavljen Fran Sirište pri 
isti podružnici za uradnika v 3. skupini II. katego
rije.) 

Odlok ministra za trgovino in industrijo z dne 
2. maja 1928.: Postavljena je na ženski strokovni 
šoli v Čakovcu za stalno strokovno učiteljico v 
3. skupini III. kategorije Anka K o ž u l j - H o d a -
1 i k, začasna strokovna učiteljica v 4. skupini Ш. ka
tegorije na isti šoli. 

Odlok ministra za trgovino in industrijo z dne 
29. marca 1928.: Postavljen je na srednji tehnični 
šoli v Ljubljani za stalnega strokovnega učitelja v 
3. skupini III. kategorije Rudolf S a k s i d a , začasni 
strokovni učitelj v 4. skupini III. kategorije na isti 
šoli. 

Zapisnik o LXVIII. redni seji narodne skupščine 
z dne 15. maja 1928. 

Izpremembe v osebju. 
Upokojen je z dnem 31. maja 1928. Janko R e -

g u 1, jetni&ki paznik pri okrožnem sodišču v Mari
boru. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani. 

Uredbe osrednje vlade. 
170. 

Navodila za uporabljanje odredb 
iz trgovinske pogodbe z Avstrijo. 
(Ukinitev razpisov C. br. 43.812/25 in 

C. br. 14.340/27.)* 
Ko je stopila v veljavo pogodba z Avstrijo, sem 

s točko 4.) razpisa C. br. 36.565 z dne 23. avgu
sta 1926. deloma ukinil pojasnila, ki so bila dana z 
razpisom C. br. 43.812 z dne 15. septembra 1925. 
Zaradi tega so se pojavila različna tolmačenja o 
tem, kaj je ostalo iz" razpisa C. br. 43.812/26 v ve
ljavi in kaj je prestalo veljati, ko je stopila v veljavo 
pogodba z Avstrijo. 

Da se odpravi v bodoče vsaka neenakost v tol
mačenju, ukinjam s tem razpisom popolnoma razpis 
C. br. 43.812 z dne 15. septembra 1925.; za uporab
ljanje odredb iz pogodbe z Avstrijo, ki niso obsežene 
v končnem zapisniku, pa dajem ta-le pojasnila in 
navodila: 

1.) Znižana stopnja iz tar. št. 148., točke 2.. se 
nanaša na zmlet pesek v razsutem stanju ali v vre
čah; potemtakem nima zmlet pesek, ki prihaja v 
drugih zavojih, pravice do uporabljanja carine 0-10 
Din. 

* Uradni list 110 z dne 31. oktobra 1927. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 16. maja 1928., št. 110/XXXVII. 
— Pogodbo glej v Uradnem li&tu z dne 30. septem
bra 1926., št. 368/89, razpis C. br. 365/26 v Uradnem 
listu z istega dne, št. 369/89, razpis C. br. 43.812/25 
v Uradnem listu z'dne 26. septembra 1925., št. 302/ 
/90, in razpis C. br. 14.340/27 v Uradnem listu z dne 
23. aprila 1927., št. 170/44. 
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2.) Lahka ženska konfekcija, omenjena v tar. 
št. 356., sme biti iz vseh tkanin od rastlinskih in ži
valskih predilnih snovi, iz volne pa samo, če ni tka
nina težja od 300 g na 1 m2. 

Dolžina plaščev se odmerja po sredi hrbtne dol
žine od zgornjega do spodnjega robu. 

171. 
Navodila za uporabljanje odredb 
iz trgovinske pogodbe z Nemčijo.* 

Na podstavi člena 273. carinskega zakona in čle-
I na 23. v predlogu zakona o obči carinski tarifi dajem 

3.) Rute in šali so smatrajo za konfekcijo tudi, • v z v e z ; z odredbami zakona o trgovinski pogodbi z 
če so njih rese, ki izvirajo od niti snutka in votka, 
zvezane v več nego dva vozla. 

4.) Znižani dodatek na konfekcijo 150% ali 
160 % se pobira samo tam. kjer sta vrsta konfekcije 

1.) Za predmete, omenjene v členih 12. in 13. naj 
se sprejemajo zavarovanja, omenjena v točki 12.) 
razpisa C. br. 29.299 z dno 20. junija 1925. 

Povsem brez pomena je, ali prehajajo transportna 
sredstva iz člena 12. pod a) mejo sama po sebi ali 
pa jih transportirajo druga prevozna sredstva.. V 
notranjem prometu se no sinejo uporabljati, ob po
vratku v inozemstvo pa smejo nositi nov tovor, ne 

in vrsta tvarine izrecno imenovani v tar. št. 356. 
pogodbe z Avstrijo. Pripominjam, da velja znižani 
dodatek 150 % za navedene predmete samo, če je . 
izdelan vsak izmed njih iz pletenih tvarin. Potem- j 
takem se ne sme uporabljati dodatek ne rta pletene, 
bombaževe vrste ne na volnene tkane rute in šale, 
če so konfekcija — v prvem primera, ker ni obsežen ; 

v tvarini tudi bombaž, v drugem pa, ker ni obse- j 
žena ta vrsta konfekcije. 

Nemčijo ta-lo novodila: j glede na kraj, kjer so bila, natovorjena v naši državi. 
1.) Od dne, ko je stopil v veljavo zakon o trgo-1 Izvozno ekspedicijo toh transportnih sredstev sme 

vinski pogodbi г Nemčijo, se sprejemajo na podstavi | izvršiti tudi kdo drugi, ne pa samo oni, ki se nanj 
predposlednjega odstavka v členu 13. iste pogodbe : glasi uvozna deklaracija, če predloži duplikat do-
tudi ona potrdila o izvoru blaga, ki jih izdajajo kme-1 tiene uvo'zne deklaracije. 
tijsko zbornice; razen tega se sprejemajo na podstavi j 2.) Na podstavi člena 11. so predmeti, navedeni 

' končnega zapisnika k členu 13. tudi ona potrdila o : v tem členu, oproščeni vseh davščin, kolikor se ne 
i izvoru blaga, ki jih izdajajo pristojne pogodbene pri- j bi spravili v carinska skladišča, kakor jo to dolo-
j morske evropske države za blago iz prekmorskih j ceno po nasilij avtonomnih odredbah. 
dežel. " | Pripominjam, da morajo imeti vzorci na kartonih 

I Katero bla"-o se smatra za blago iz prekmorskih ! iste lastnosti kakor vzorci, ki prihajajo brez pod 
> , „ . . . n . . - - Л ~ ~ - , . ! i - . , • .i...-.:.: .., : .i,„„: .i .: „„„..„!,; ni 

dežel, je pojasnjeno v razpisu 
114. maja 1928. 
i 

C, br. 18.292 z dne 

i 2.) Dasi je rečeno v poslednjem odstavku čle-
5.) Za mizarske izdelke za notranjo opremo sta- j n & ^ o m o n j e n o p o g o d h 0 i d a H m c j ( ) z ahtevati carin-

se ven-novanj iz tar. št. 432. se smatrajo oni, ki dopolnjujejo | н к а o b l a s t v a l i r e v o đ potrdila ,o izvoru blaga, 
v notranjosti stanovanj pohištvo, kakor n. pr. sten-j ( j a ] . | e t 0 ш > z . l n t e v a z a ј г ајк (.. omenjene v oddelku V. j 
ske police, stenska'stojala, stenska obešala, stenske i r a Z p j s a . c. br. 43.918 z dne 18. junija 1922.. dokler; 
omarice, pisarniške omare, omare za led in drugi i v e ] j a t a oddelek. j 
mizarski izdelki, ki služijo istemu namenu, kakor j 3^ K o t f l r üg. n a g j n zavarovanja po prvem od-1 
tudi predmeti, ki jih obseza pojem besede .pohištvo», j s t a v k u končnega zapisnika v členu 14. naj se spre- ; ̂  ^ a r j n s k ( ) u n i J t 0 H t e k l o , 0 , m c 8 t a k i m i m c n o 

6 ) Za motela (Žvrklje) otirače za obuvalo, za jernajo za predmete iz člena 14. pod a), c), c), d) in t) • 
zavarovanja, omenjena v točki 12.) razpisa C. br..{ X a t n ( ) n i n o f a R O t i n i n o n o pobarvano ste-
29.299 z dne 20. junija 1925. j k l o h ( a r ^ - ^ t ( > ( , k c , ̂  j n h t a r . g t # б 1 1 t o 6 . 

Za zaboje za prevažanje pohištva iz člena 14. > k j j L dogovorjeno z Belgijsko-luxemboursko carin-
pod f) se ne smatrajo udomačeni zaboji za vkladanje s k ( ) m ) i j o -п %дЛо s e t ß v r f f t i s t e k ] a n e s m e t a o c a . 
blaga, ki se smatrajo za priznane zunanjo zavoje, | Н п . , и . j ) ( > z n i ž a n i h s t o p n j a h pogodbe z Belgi jsko-
nego smatrajo se transportna sredstva, po oblik! in l u ^ e i n i 1 0 U r 5 k o carinsko unijo. 

strgala za pred vrata in obešala v omarah iz tar. 
št. 435. so smatrajo: 

a) za metela — izdelki za kuhinjsko rabo, nare
jeni povsem iz lesa, ki so sestavljeni iz držaja in . 
zvezdato narejeno glave; i 

loge. t. j . služiti ne smejo nobeni dnigi uporabi. Ob 
uvozu te vrste ni treba zahtevati izkaznice. 

3.) V naslovnem besedilu tar. št. 510.. natisnje
nem v cirilici, nista postavljeni za besedo: «prozoro 
besedi: «i ogledala», najsi je ta vrsta stekla dogo
vorjena, кат se vidi iz francoskega besedila, kjer 
stoji: «et. à miroirs». 

Potemtakem se zaradi tega ne sme- odrekati ste
klu za zrcala v tablah ali listih pravica do ocarinja-
nja po tar. št. 510. pogodbe z Belgijsko-luxembour
sko car 

, i van jem tudi prijavljati. 

b) za otirače za obuvalo — izdelki iz lesenih pa- ^ v e | i k o s t i podobna vozovom za prevažanje pohištva 
lic, med seboj izžlebljenih. ali okovanih, katerih zgor-. t o d a s a m o b r e z k 0 i e s . 
nji dol je zato, da se obuvalo bolje otira, na obeh j za prevozna sredstva iz člena 14. pod f) veljajo 
robovih čestokrat tudi zarezan; j odredbe, dane v drugem odstavku točke 1.) razpisa 

c) za strgala za pred vrata — izdelki iz lesenih, C. br. 18.290 z dne 14. maja 1928. 
kock. paralelopipedov in podobne oblike, skozi ka-J • 4.) Predmeti iz točke 14. pod b) se uvažajo po 

Steklo za okna in zrcala v tablah ali listih se 
mora. če se zahteva ocarmjanje po pogodbi z Bel-
gijsko-luxombouTSko carinsko unijo, glede razdelitvo 
po dolžini in širini prijavljati po razdelitvi, ki se je 
ukrenila v tej pogodbi. 

Carinarnicam odrejam, naj povsem postopajo po 

prevlečena žica. se dado zviti ali uviti; in 
č) za obešala v omarah za obleko — izdelki iz 

lesa in žice, na katere se razprostira obleka, da se 
ne naguba. 

7.) Nepreluknjane pele iz celuloze se ocarinjajo 
1»> tar. št. 441.. točki 2., samo, če jih uvažajo za 
precejanje neposredno b pogodbenih držav kemijske 
tvornice: drugače pa jih je treba vedno ocarinjati 
po tar. št. 442.. točki l .a . 

Pole iz celuloze, ki so tako preluknjane, da se 
ne morejo rabiti za karton, so ocarinjajo prav tako 
po tar. št. 441.. točki 2. 

Preluknjevanje je dovoljeno, če so prispele pole 
iz celuloze nepreluknjane, tudi v carinarnici, ako 
deklarant to zahteva bodisi v deklaraciji, bodisi s 
posebno vlogo. 

Pri preluknjanih polah iz celuloze, tudi v namo-
tih. s ' ne sme zahtevati tako preluknjevanje, da 
bi ležale luknje pole ali namota druga nad drugo in 
bi se videlo skozi nje, da so pole preluknjane, ali 
da bi se mogla skozi te luknje potegniti šibica. Glav
no je torej, da so pole ali namoti celuloze preluk
njani: postranska stvar pa je, kako leže luknje druga 
proti drugi. 

Da so pole ali namoti celuloze resnično preluk
njani, tako da se ne morejo rabiti za karton, se 
vidi že na njih zunanji strani, potem pa tudi, če 
se odvije nekoliko metrov z namota ali se pregle
dajo notranje pole. Ta ugotovitev popolnoma za
došča in vsaka druga zahteva je neupravičena^ tako 
da se preizkušajo pole in namoti samo na ta način, 
ali so preluknjani ali ne. 

S to točko ukinjam tudi razpis C. br. 14.340 z 
dne 6. aprila 1927. 

8.) Vrečice in podobni izdelki s slikami iz tar. 
št. 464. so pogojeni že z opazko k tej tarifni številki; 
če se uporablja minimalna tarifa, se ne ocarinjajo 
po tar. št. 455. 

Ta razpis stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 
v «Službenih Novinäh». 

V B e o g r a d u, dno 14. maja 1928.; C. br. 18.288. 

Namestnik ministra za finance: 
minister za trgovino in industrijo 

dr. M. Spaho s. r. 

Namestnik minjstra za finance: 
minister za trgovino in industrijo 

dr. M. Spaho s. r. 

tere je prevlečena žica in ki so na ta način med j odredbah člena 14. v predlogu zakona o obči carin- j t o m r a Z p j S U -

seboj sestavljene tako, da je med poedinimi kockami j ski tarifi in po predpisih, izdanih za njega izvrše- \ y ß ^ o (>. r a d u d n e ] 4_ m a = a 1 9 2 8 c b r ]g.290 
presledek, ki mu je širina enako širini ali dolžini vanje. Ko se vračajo predmeti, popravljeni v inozem- D ' 
kocke, paralelopipeda itd.: ker je skozi ta strgala j stvu, se pobira carina vedno na vse, kar se je v 

inozemstvu dodalo, kakor je. to določeno s čle
nom 11. v predlogu zakona, o obči carinski tarifi, in 
katera pravica jo izrecno pridržana v končnem za
pisniku k členu 14. za odstavek pod b). 

5.) V tar. št, 572., točki 2., so pogojeni samo na
mizni noži; pogojene stopnje po 160 dinarjev ali 
250 dinarjev za 100 kg 
na namizne nože, ne pa 
nožiće in britve. Drugi noži kakor tudi žepni j 
nožici in britve v zvezi s fino tvarino se ocarinjajo • 
po maksimalni in minimalni' stopnji tar. št. 572. j c a r j n s k [ tarifi in v zvezi z odredbami zakona o trgo-
uvozne tarife v predlogu zakona o obči carinski ta-j vinski pogodbi z združeno kraljevino Veliko Brita-
rifi, kakor pač gre za uvoz iz pogodbeno ali iz ne- j n i j 0 i n тГ!?к0 jajem ta-lo navodila: 
pogodbene države. j L ) 0 b uvozu koksa iz tar. št. 169., točke 4.. ni 

Carinarnicam odrejam, naj povsem postopajo po j treba izpolniti obveznosti, ki jo zahteva pogodbeno 

1 7 3 
Navodila za uporabljanje odredb iz trgo-

se morajo uporabljati samo v i n s k e pogodbe z združeno kraljevino 
. tudi na druge nože, žepne j f f ,. . ' 

Veliko Britanijo in Irsko.* 
Na podstavi člena 23. v predlogu zakona o obči 

tem razpisu. 
V B e o g r a d u. dne 14. maja 1928.; C. br. 18.289. 

Namestnik ministra za finance: 
minister za trgovino in industrijo 

dr. M. Spaho s. r. 

172. 
Navodila za uporabljanje odredb 
iz trgovinske pogodbe z Belgijsko-

luxembourSko carinsko unijo.** 
Na podstavi člena 273. carinskega zakona, čle

na 23. v predlogu zakona o obči carinski tarifi in v 
zvezi z odredbami zakona o trgovinski pogodbi z 
Belgijsko-luxemboursko carinsko unijo dajem ta-lo 
navodila: 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 16. maja 1928., št. 110/XXXVIL 
—• Pogodbo glej v Uradnem listu z dne 12. januarja 
1928., št, 6/4, razpis C. br. 18.292/28 v današnjem 
Uradnem listu, št. 174/52, razpis C. br. 43.918/22 v 
Uradnem listu z dno 5. avgusta 1922., št. 255/82, in 
razpis C. br. 29.299/25 v Uradnem listu z dne 4. av
gusta 1925., št. 235/73. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dno 16. maja 1928., št, 110/XXXVII. 
— Pogodbo glej v Uradnem listu z dne 10. marca 
1928., št. 67/24, razpis C. br. 29.299/25 pa v Urad
nem listu z dne 4. avgusta 1925., št, 235/73. 

Desedilo, dokler je koks po .minimalnih in ]И> maksi
malnih stopnjah uvozne tarife v predlogu zakona, o 
obči carinski tarifi prost carine, kar pomeni, da se 
sme do tega časa uvažati tudi po katerikoli drugi 
poti, ne pa samo iz naših pomorskih pristanišč. 

2.) Na premog, ki se uvaža iz pogodbenih držav 
pri naših pomorskih pristaniščih, se plačuje poslov-
nina po členu 19., točki 2. a), v predlogu zakona o 
obči carinski tarifi, ker je premog prost carine samo, 
če se uvaža pri naših pomorskih pristaniščih. 

3.) Točka 1, opazk k tar. št. 274. in tar. št. 275. 
se uporablja na način in ob pogojih, ki veljajo za 
uporabljanje opazke k tar. št. 274. in tar. št. 275. 
uvozne tarife v predlogu zakona o obči carinski 
tarifi. 

Odredbe točke 2. v opazkah k tar. št. 274. in tar. 
št. 276. in poslednji odstavek v opazki k tar. št. 276. 
veljajo tudi ob uporabljanju maksimalnih stopenj. 
Prav tako veljajo te odredbe kot dopolnitve prej
šnjih pojasnil: katero prejo so smatrajo za preje za 
nadrobno prodajo in katere ne — za vse vrste prej, 
ne pa samo za bombaževe, tudi ob uporabljanju občo 
tarife. 

S prvim odstavkom opazke k tar. št. 276. je do
datek na vse mercerizirane preje iz tar. št. 274., 275. 
in 276. znižan. 

5.) Drugi odstavek v opazki k tar. št. 276. velja 
tudi, če se uporabljajo maksimalne stopnje; vendar 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dno 16. maja 1928., št. 1.10/XXXVII. 
— Pogodba glej v Uradnem listu z dno 22. marca 
1928., "št, 81/28. 
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pa so mora, postopati s škatlami iz kartona, v kate
rih se iivaža tuđi drugo blago, ne pa samo bom
baževa preja, na isti način, kakor je treba postopati, 
če se uvaža v njih bombaževa preja. 

Dodatki, znižani s pripombo k tar. št. 279., se 
pobirajo samo na blago iz te tarifo© številke; torej 
se pobira, če je blago preprosto obrobljeno ali oprem
ljene s preprostimi pridatki, dodatek 15 %, čo pa je 
šivano ali ima druge obdelave, ki mu dajo značaj 
konfekcije, se pobira dodatek na konfekcijo 100%. 
Seveda se pobira prav tako znižani dodatek 15 % 
tudi na bobinet s čipkastimi šarami za zavese in po
dobne domače potrebe v določeni dolžini in ob
robljen. 

Ta razpis stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 
v «Službenih Kovinah»; z njim ukinjam razpis 
C. br. 26.902 z dne 19. junija 1926. 

V B e o g r a d u, dne 14. maja 1928.; C. br. 18.291. 

Namestnik ministra, za finance: 
minister za trgovino in industrijo 

1 dr. M. Spaho s. r. 

174. 
Izprememba razpisa C. br. 43.918/22 
glede potrdil o izvoru blaga iz prek-

morskih držav.* 
Glede na pojasnilo za končni zapisnik k členu 13. 

zakona o trgovinski in'plovitveni pogodbi z Nemčijo, 
ki sem ga dal v točki 1.) razpisa C. br. 18.289 z dne 
14. maja 1928., je nastala potreba, izpremeniti tudi 
točko 3.) v oddelku I. razpisa C. br. 43.918/22. Za. 
radi tega in na podstavi člena 273. carinskega za
kona izpreminjam točko 3.) v oddelku I. razpisa 
C. br. 43.918 z dne 18. julija 1922. tako, da se glasi: 

«Glede blaga iz prekmorskih držav, ki prehaja v 
pomorskih lukah pogodbenih evropskih držav skozi 

katerih blago ima po členu 30. trgovinske pogodbe, 
.sklenjene med našo kraljevino in združeno kralje
vino Veliko Britanijo in Irsko, pravico, ukoriščati 
največjo ugodnost. 

Kolonije, prekmorska posestva in mandatorske 
dežele, Id jih navaja omenjeni seznamek, so: Baha
mas, Barbados, Bermuda, Britanska Guyana, Bri
tanski Honduras, Ceylon, Cyper, Gambia, Golđcoast 
z Ashantee, severnimi ozemlji in Britansko deželo 
Togom, Hongkong, Leeward Islands, Malta, Mau
ritius, Nigerija z Britanskim Kamerunom, Palestina, 
Saint Helena, Seychells, Straits Settlements, Wind
ward Islands: Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent. 

Carinarnicam odrejam, naj postopajo od dne, ko 
se razglasi ta razpis v «Službenih Novinah», z bla
gom omenjenih dežel po največji ugodnosti. 

V B e o g r a d u, dne 14. maja 1928.; C. br. 18.294. 
Namestnik ministra, za fmance: 

minister za trgovino in industrijo 
dr. M. Spaho s. r. 

176. 
Pravilnik 

za izvrševanje stanovanskega zakona 
z dne 30. aprila 1928.* 

Na podstavi člena 9. zakona o izpremembah in 
dopolnitvah v zakonih o stanovanjih z dne 15. maja 
1925., z dne 23. oktobra 1926. in z dne 29. oktobra 
1927. predpisujem ta-le 

Pravilnik. 

K členu 2. 
Med rodbinske člane se štejejo vsi sorodniki' po 

krvi, ne glede na koleno sorodstva, ali po svaštvu, po 
zakonu (braku) (sorodniki med možem in ženinimi 

Carinska tranzitna skladišča, skozi javna hranišča, j krvnimi.sorodniki ali med ženo in moževimi krvnimi 
skozi entrepote ali skozi svobodna pristanišča, spre
jemajo carinarnice potrdila o izvoru takega blaga, ki 
jih izdajajo s potrebnimi podatki nastopna oblastva 
dotičnih primorskih luk: 

1.) carinarnice; 
2.) trgovske, industrijske ali kmetijske zbornice; 
3.) uprave javnih hranišč, odnosno entrepotov; in 
4.) nadzorna oblastva, ki kontrolirajo promet z 

blagom v svobodnih pristaniščih (kakor n. pr. v 
hamburški luki «Freihafenamt der Deputation für 
Handel, Schiffahrt und Gewerbe»). 

Za blago iz prekmorskih držav se smatra vse 
blago, ki izvira ia izvenevropskih držav, izvzemši 
obrežne države v Afriki in Aziji ob Črnem, Rdečem 
in Sredozemskem morju. Potemtakem mora izdati 
potrdilo za blago i-z obrežnih držav v Afriki in Aziji, | najemnino od predvojne, tudi če mislijo, da je njih 
ob Črnem, Rdečem in Sredozemskem morju kakor I stanovanje nehigiensko. Za mesto s preko 50,000 

sorodniki) do vštetega tretjega kolena, usvojeni 
otroci kakor tudi rejenci. 

«Dve osebi» iz točke 3.) sta osebi, zvezani s 
spredaj označenim sorodstvom. 

V sporu, ali je izvesten prostor soba ali ne, od
loča sodnik. 

K členu 3. 
Število prebivalcev enega kraja se računi po 

uradni publikaciji «Prethodni rezultati popisa sta
novništva» z dne 31. januarja 1921. izvzemši mesto 
Subotico, ki ima po definitivnih rezultatih 90.961 
prebivalcev. Vse statistične podatke daje oblastvom, 
če je treba, direkcija državne statistike v Beogradu. 

Od dne 1. maja .1928. plačujejo vsi najemniki v 
vseh krajih đesetlcrat, odnosno dvanajstkrat večjo 

K členu 6. 
Komisija za ugotovitev, ali ustreza stanovanje' 

občim gradbenim in najvažnejšim higienskim po
gojem, odnosno ali je stanovanje spravljeno v pra
vilno stanje, sestoji iz treh članov.: iz občinskega 
zdravnika, občinskega gradbenega inženjerja in ob
činskega odbornika. Ce občina nima zdravnika, in
ženjerja, se vzameta namesto njiju samoupravna, 
če pa teh ni, dTŽavna ali privatna. 

Nagrado članom komisije plača oseba, ki zahteva 
ugotovitev katerega izmed faktov iz člena 6. zakona 
o stanovanjih. 

K členu 7. 
Vse instance, ki so bile doslej pristojne za reše

vanje stanovanskih sporov, pa je sedaj njih pristoj
nost odpadla, morajo poslati v 15 dneh od dne, ko 
se razglasi ta pravilnik, vse predmete, ki še niso 
rešeni, pristojnim instancam. 

Denar, pobran kot denarna kazen, se pošlje 
Državni hipotekami banki v korist fonda za zidanje 
malih stanovanj. Ce se odločba o kazni razveljavi, 
odločji o povračilu kazni minister za socialno poli
tiko na vlogo prizadete osebe. Vlogi' mora biti pri
ložena tudi izvršna odločba pristojnega sodišča, sod-
benega stola. 

Denarno kazen pobirajo na ozemlju Srbije hi 
Crne gore pristojna krajevna policijska oblastva, če 
dobe za to redno zahtevo od rednega sodišča; v 
ostalih krajih države pa jo pobirajo kotarska, od
nosno okrajna (sreska) sodišča. 

Tako kotarska in okrajna (sreska) sodišča kakor 
tudi policijska oblastva nalagajo kot eksekutivni 
(izvršilni) organi pobrani denar obrestonosno nepo
sredno pri Državni hipotekami banki v korist fonda 
za zidanje malih stanovanj ter obveščajo o tem tudi 
pristojno sodišče, ki je poslalo zahtevo. 

K členu 8. 
V primerih, mišljenih v členu 2. in spadajočih 

pod a), b) in c) člena 10. zakona o stanovanjih z dne 
15. maja 1925., je rok za najemnikovo izselitev mesec 
dni, pod č), d), e) in f) člena 10. istega zakona pa 
15 dni od dne, ko je postala odločba o odpovedi iz
vršna. 

Najemnik mora deponirati najemninski odstotek, 
ki pripada lastniku, ki ga pa ta neče sprejeti, pri 
pristojnem opštinskem sudu (županstvu). 

* 
Ta pravilnik stopi v veljavp^z dnem, ko se raz

glasi v «Službenih Novinah». 
V B e o g r a d u , dne 16. maja 1928.; O. br. 3976. 

Minister za socialno politiko: 
Čed. N. Radović s. r. 

tudi o izvora blaga pristojno oblastvo dotične dr
žave.» 

Da pa ne bi nastal po tej izpremembi razpisa za
stoj v ocarinjanju prispelega ali naročenega. blaga, 
je treba postopati z njim od dne 1. avgusta 1928. z 
rezervo, da se smejo sprejemati potrdila o izvoru 
blaga, ki jih določa ta razpis, tudi od dne, ko je 
bil Tazglašen zakon o trgovinski in plovitveni po
godbi med našo kraljevino in Nemčijo, odnosno da 
se smejo sprejemati do dne 1. avgusta 1928. tudi 
potrdila, izdana po ukinjeni točki 3.) v oddelku I. 
razpisa C. br. 43.918 z dne 18. julija 1922. 

V B e o g r a d u, dne 14. maja 1928.; C. br. 18.292. 
Namestnik ministra, za finance: 

minister za trgovino in industrijo 
dr. M. Spaho s. r. 

175. 
Seznamek angleških kolonij, posestev in 
mandatorskih dežel, katerih blago ima 
ob uvozu pri nas pravico, ukoriščati naj

večjo ugodnost.** 
Ministrstvo za zunanje posle mi je priobčilo z 

dopisom K. T. br. 2173/28 seznamek angleških ko
lonij, prekmorskih posestev in mandatorskih dežel, 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 16. maja 1928., št. 110/XXXVH. 
— Razpis C. br. 43.918/22 glej v Uradnem listu z 
dne 5. avgusta 1922., št. 255/82, razpis C. br. 18.289 
pa v današnjem Uradnem listu, št. 171/52. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 16. maja 1928., št. 110/XXXVH. 

prebivalci mora biti, če proglase pristojna oblastva 
na zahtevo dotičnega najemnika stanovanje za ne
higiensko, od prvega dne prihodnjega meseca po tem 
faktu višina najemnine ona, ki jo je plačal najemnik 
za mesec april 1928. Ce pa spravi najemodajalec sta
novanje v pravilno stanje, je najemnina od prvega 
dne prihodnjega meseca po tem faktu zopet deset
kratna, odnosno dvanajstkratna. (Glej člen 6. za
kona o stanovanjih.) 

V najemnino ne spadajo takse za vodo (voda-
rina), za smetišče, za čiščenje: ulice, pomivamice in 
dimnikov. Te se plačujejo posebe, razen če ni z 
lastnikom izrecno urejeno drugače. 

Taksa za čiščenje kloseta zadeva lastnika. 
Ce lastnik iz kakršnegakoli razloga sploh neče 

sprejeti najemnine, jo je treba deponirati pri pristoj
nem opštinskem sudu (županstvu), in sicer v roku, 
določenem za polaganje najemnine. 

Vsote, deponirane pri pristojnem prvostopnem, 
odnosno kotarskem ali okrajnem (sreskem) sodišču, 
preden stopi v veljavo ta pravilnik, se smatrajo za 
redno deponirane. 

K členu 4. 
Za one najemnike, ki se jim stanovanje po čle

nu 4. sedanjega zakona o stanovanjih ni odpovedalo 
do 1. maja 1928., se mora vršiti odpoved po od
redbah civilnega zakona. 

Ce je nastal prej spor med najemodajalcem in 
najemnikom glede izselitve po odredbah dosedanjih 
zakonov o stanovanjih, se mora izvršiti1 izselitev na
jemnika, ki izgubi zaščito po odredbah sedanjega 
zakona o stanovanjih, v rokih, označenih v 61enu 4. 
tega zakona, ne glede na obstoj spora. 

Razglasi osrednje vlade. 

Razglas, da se dado v promet poštne 
znamke po 25 in 50 Din, ki se jim je 

vrednost znižala na 10 Din.* 
Gospod minister za pošto in telegraf je odobril 

z odlokom z dne 2. maja 1928., št. 16.917, da se dado 
takoj v promet poštne znamke po 25 in po 50 Din, 
katerih vrednost se je znižala s pretiskom v državni 
markarnici na 10 Din, in da se računijo te znamke 
pri taksiranju pošiljk samo po tej znižani vrednosti 
10 Din. 

Iz ministrstva za pošto in telegraf v Beogradu, 
dne 21. aprila 1928.; št. 16.917. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti, 

P. br. 4085. 3—2 

Razpis učiteljskih služb na osnovnih 
šolah ljubljanske oblasti. 

Na osnovnih šolah ljubljanske, oblasti so raz
pisane s t a l n e u č i t e l j s k e s l u ž b e . 

Prošnje naj se vlože pri pristojnem šolskem 
upraviteljstvu 

n a j k e s n e j e d o d n e 2 0. j u n i j a 1 9 2 8. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 19. maja 1928., št. 113/XXXVID. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 23. maja 1928., št, 116. 
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Popolni razpis učiteljskih služb glej v Uradnem 
listu öl z dne 26. maja 1928. 

V L j u b l j a n i , dne 16. maja 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vršilec dolžnosti prosvetnega inšpektorja 

dr. Capuder s. r. 
Vet. br. 435. 

Izkaz o stanju živalskih kaznih bolezni 
v območja ljubljanske oblasti 
od dne 14 . do dne 20. maja 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev ereekih poglavarjev (mest 
nega magistrata) so natisnjena г debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi Črkami; kraji s Številom za 

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j k o n j . 

Brežice: Artiče (Dečna sela 1 dvorec), Globoko 
(Globoko 1 dvorec), Mostec (Mostec 1 dvorec), Zakot 
(Brezina 1 dvorec). 

G a r j e . 

Litija: Št. Lambert (Cvetež 1 dvorec), Velike 
Pece (Velike Pece 1 dvorec). Novo mesto: Trebnje 
(Gornjo Medvedje selo 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Videm (Pesje 1 dvorec). Črnomelj: čepljc 
(Kralje 2 dvorca), Stari trg (Deskova vas 2 dvorca). 
Kočevje: Videm (Cesta in Zdenska vas po 1 dvorec), 
Stara cerkev (Novo Lužine 3 dvorci, Mlaka in Slo
venska vas po 1 dvorec). Krško: Cerklje (Kalce 
1 dvorec). Litija: Dob (Sad 1 dvorec), Krka (Trebna 
gorica 1 dvorec), Male Lese in Potok po 2 dvorca), 
Žago ri ca (Zagorica 1 dvorec). Novo mesto: Gorenje 
polje (Gorenje polje 1 dvorec), Prečna (Dolenja 
Straža 1 dvorec), Mirna peč (Hrastje 1 dvorec), Sela 
pri šumberku (Sela 2 dvorca), Smuka (Smuka 
1 dvorec), Št. Peter (Trška gora 1 dvorec), Trebnje 
(Gornje Ponikve 1 dvorec), Žužemberk (Klečet 
4 dvorci, Prapreče 1 dvorec, Šmihel 2 dvorca, Hinje 
2 dvorca, Malo Lipje in Retje po 1 dvorec). 

•v 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Kastav: Kastav (Kastav 1 dvorec). Kranj: Križe 
(Golnik 1 dvorec). Litija: Aržiše (Semnik 1 dvorec), 
Šmartno (Kot 1 dvorec). 

C e b e l n a g n i l o b a . 
Kastav: Kastav (Brnasi v 1 dvorcu). 

V L j u b l j a n i , dne 23. maja 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. Cerne s. r. 

L. št. 465. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 8. do dne 14. maja 1928. 

S r e z 1 = 
«I 
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•o — 
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Skupina tiražnih bolezni. 
Radovljica . . . . | 5 | 1 | 2 

fikrlatinka. 
Črnomelj . . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 

j Krško 
i Laško 
I Litija 
I Ljubljana, srez . 
| Ljubljana, mesto 
1 Novo mesto . . 

Scarlatina. 

Skupaj 

11 
1 
3 
2 
1 
1 
5 

11 
8 

43 

3 
ê 

t. 
6 
, 
1 

3 
2 

15 

1 1 
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t 
2 
1 

2 
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12 
1 

•3 
6 

2 
3 

13 
9 

Ošpice. — Morbilli 
; Kastav . . . . 
: Kočevje . . . . 
: Kranj 
, Krško 
; Laško 

Ljubljana, mesto 
j Logatec . . . . 
i Novo mesto . . 

Skupaj . 

1 
10 
6 
1 

16 
57 

1 
92 

10 

i 
6 
5 

17 
39 

14 

16 

49 

10 
16 

i 
8 

62 
18 

115 

Davica. — Diphteria et Croup. 
Kamnik 
Kranj 
Ljubljana, srez . . 

Skupaj . 

1 
1 
2 
4 
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r 

1 
1 

2 

t 

в 

1 
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Nalezljivo vnetje možganov. — Meningitis cerebro-
1 spinalis epidemica. 

Ljubljana, srez I 1 I I 1 

Dušljivl kašelj. — Pertussis. 

Kastav I 4 i . | 2 | 

Kranj 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 

ien. — Erysipelas. 
2 I 2 

1 

Skupaj . | 7 | 3 Ì 7 | . 

Krčevita odrevenelost — Tetanns. 
Ljubljana, mesto . ] 1 | . | . | . j 1 

Vnetje hrbteničnega mozga. — Polyomyelitis acuta. 
Litija I 1 I ; I . I . I 1 I 

V L j u b l j a n i , dne 18. maja 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti 
dr. Mayer s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

P. br. 2204/17—28. 

Preklic, odnosno popravek razpisa stalnih 
učiteljskih služb. 

Razpis učiteljskih služb, priobčen v Uradnem 
listu 48 z dne 19. maja 1928., se razveljavlja glede 
nastopnih služb: 

1.) Srez Dravograd: mesto šolskega upravitelja 
na enorazredni osnovni šoli v Črnečah (pod 2.). -

2.) Srez Konjice: mesto učitelja na šestrazredni 
deški osnovni šoli v Konjicah (pod 3.). 

3.) Srez Maribor, levi breg: mesto šolskega upra
vitelja na petrazredni osnovni šoli pri Sv. Barbari v 
Slovenskih goricah (pod 3.) in mesto šolskega upra
vitelja na šestrazredni osnovni šoli pri Sv. Bene
diktu v Slovenskih goricah (pod 4.). 

V točki 11.) pod naslovom: D7. Srez Gornji grad 
naj se dodasta za besedo: Š m a r t n o m besedi: o b 
P a k i. 

V M a r i b o r u , dne 27. maja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
prosvetni inspektor dr. Kotnik s. r. 

L. št. 5/28. 

Desetdnevno poročilo o stanja bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlju mariborske oblasti 

od dne 1 1 . do dne 20. maja 1928. 

Bolnica 
ali 

hiralnica 

i <s 
'5Г a 
o. S 
•* B 
<u 
<Š e t 

"on . 21 . 
O Ç 
w ХЛ 

Splošna javna bolnica 
v Celju 

Splošna javna bolnica 
v Čakovcu . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Mariboru . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Murski Soboti . 

Splošna javna bolnica 
v Ptuju . . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Slovenjgradcu . 

Bolnica Rdečega križa 
v Konjicah . . . . 

Bolnica Krlževniškega 
reda v Ormožu . . 

Bratovska skladnlca 
v Velenju . . . . 

Bratovska skladnlca 
v Črni 

Sanatorij v Vurbergu . 
Hiralnica v Vojniku . 
Hiralnica v Ptuju . . 
Hiralnica vMuretincih 

201 

100 

377 

141 

57 

81 

15 

30 

3 

19 
60 

193 
138 

14 

71 

56 

171 

31 

32 

57 

4 

22 

1 

7 
4 
1 
1 

Tekoči mesec 

272 

156 

548 

172 

89 

138 

19 

52 

4 

26 
64 

194 
139 

14 

81 

64 

155 

35 

28 

47 

6 

19 

4 

11 
4 
1 
1 

86 

64 

161 

35 

29 

48 

6 

20 

4 

11 
5 
1 
3 

18i 

9' 

38 

137J 

60| 

90 
I 

13 

32 

15 
59; 

193 
136 

14 
! Skupaj . |1430 458 1888 456 17 473 1415 

V M a r i b o r u , dne 24. maja 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

L. št. 20/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 15. do dne 2 1 . maja 1928. 

S r e z 
§ 5 

Si 
•o — 
N U 

D > 
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Celje 
Rdečice. — Rubeola. 

. . I 1 I . j 1 

Skupina tifuznih bolezni. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Dolnja Lendava . . 
Gornji grad . . . 
Ljutomer 
Maribor, levi breg . 
Prelog 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

Griža. — Dysentcria. 
Celje 1 

Škrlatinka. Scarlatina. 
Celje 
Čakovec 
Dolnja Lendava . . 
Gornji grad . . . 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sobota . . 
Prelog 
Ptuj 
Ptuj, mesto. . . . 
Slovenjgradec . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

2 
3 
7 
4 
2 
8 
3 
9 
1 

11 
7 

i 
2 

60 I 9 j 7 

Ošpice. — Morbilli. 
Celje 
Dolnja Lendava. 
Prevalje . . . . 
Ptuj 
Ptuj, mesto . . 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 

Davica. — Diphteria et Croup. 
Ljutomer . . . . 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Prevalje 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

1 

Dušljivi kašelj. — Pertussis. 
Ljutomer. 
Prevalje . 
Ptuj . . . 

Skupaj 15 I 

Sen. — Erysipelas. 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

1 1 
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4 
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5 
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9 
3 
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2 
4 
3 
6 
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8 
3 
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10 
10 

1 
1 
2 

61 

1 
2 
1 

27 
4 
1 

36 

12 

1 
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Krčevita odrevenelost. -
Ljutomer . . . . i 

Ptuj | 1 
Skupaj . | 2 

- Tetanus. 
1 , . 
. 1 . 
. 1 . 
1 ! . 

i 
1 

Vranični prisad. — Anthrax. 
Maribor, desni breg l i l . 
Prelog | 1 | 1 

Skupaj . | 2 1 

1 1 . 

1 . . 

1 
1 ! 
1 j 

2 i 
1 

2 i 
2 ; 

V M a r i b o r u , dne 24. maja 1928. 

Za; velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Preds. 486/5/28—1. 

Raze/las. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je imenovalo 

Milana P a t e r n o s t r a, računskega ravnatelja pri 
delegaciji ministrstva financ v Ljubljani, za tolmača 
nemškega jezika pri deželnem sodišču v Ljubljani. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dno 23. maja 1928. 



52. 369 Letnik X. 
Prods. 508/5/28—1. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je imenovalo 

Lavorava S e v n i k a, notarja v Ormožu, za tolmača 
nemškega jezika pri okrajnem sodišču v Ormožu* 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 23. maja 1928. 

Prod*. 363/4/28—2. 3—3 

-Razpis. 
Pri okrožnem sodišču v M a r i b o r u se odda 

m e s t o j e t n i š k e g a p a z n i k a ; obenem se od-
dado vsa druga mesta, ki bi se izpraznila tekom raz
pisa ali zaradi njega. Mesta pa se oddado le po pre
mestitvi jetniškim paznikom, ki so že v pragmatični 
službi. 

Prosilci naj vlože pravilno kolkovane in svoje-
ročno spisane prošnje po službeni poti najkesneje 
do dne 25. j u n i j a 192 8. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Ker se oddado tudi mesta, ki se izpraznijo tekom 
Tazpisa ali po premestitvi, naj navedejo prosilci iz
recno vsa mesta, za katera prosijo, ako bi so iz
praznila. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 18. maja 1928. 

LT 117/28—5. 1198 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano okrajno sodišče je razsodilo s sodbo 

z dne 10. maja 1928., da je Rafael M a r n , 24 let 
star, kovač v Št. Rupcrtu št. 87, kriv prestopka po 
členu G. zakona o pobijanju draginje življenskih po
trebščin in brezvestne spekulacijo,- storjenega s tem, 
da ni imel dne 25. aprila 1928. na sejmu v Sevnici, 
kjor je prodajal razno železnino, torej življensko po
trebščino, na njej niti podrobno niti sumarno ozna
čenih cen tako, da bi jih bil lahko vsakdo razločno 
videl. 

Zaradi tega jo bil obsojen po členu 6. navedenega 
zakona, na 12 ur zapora in" na 25 dinarjev denarne 
kazni, ki so izpremeni ob neizterljivosti v nadaljnjo 
kazen 12 ur zapora. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek II., 
dne 20. maja 1928. 

S 12/28—2. 1220 

S 14/27—20. 1213 
Odprava konkurza. 

Prezadolženka: firma F r a n c . S t r e s , c v e t 
l i č a r n a P a l m a , v P o d č o t r t k u. 

Konkurz, ki jo bil razglašen s sklepom op.r. št. 
S 14/27—2 o imovini te prezadolženke, je po § 157. 
k. r. odpravljen, ker se je sklenila prisilna porav
nava. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek I., 
dne 23.' maja 1928. 

S 19/25—12. 1197 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Ivan B r a č k o , trgovec v Gornji 

Radgoni. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 19/25—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 139. 
k. r. odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 10. maja 1928. 

g 10/28—2. 1219. 
Konkurzni oklic 

Razglasitev konkurza o imovini Adolfa A n d e r -
. 1 e j a, posestnika in gostilničarja v Mariboru, Ko
roška cesta št. 3, in Julijane A n d e r l e j e v c , isto-
tam. 

Konkurzni komisar: dr. Franc Peitler, višji sodni 
svetnik okrožnega kot trgovinskega sodišča v Mari
boru. 

Upravnik mase: dr. Karel Slokar, odvetnik v 
Maribora. 

Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 84 dne 3 1 . m a j a 1 9 2 8. ob desetih. Ogilasitveni 
rok do dne 5. j u l i j a 1 9 2 8 . Ugotovitveni narok 
pri podpisanem sodišču dne 1 9. j u l i j a 1 928 . ob 
desetih. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
oddelek III., 

dne 23. maja 1928. 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Franca S t a r 

ci č a, trgovca v Mariboru, Vetrinjska ulica št. 15, 
registriranega pod firmo: Franc Starčič, trgovina z 
mešanim blagom v Mariboru, in njegove žene, Marije 
S t a r č i č e v e , istotam. 

Konkurzni komisar: dr. Franc Peitler, višji sodni 
svetnik okrožnega kot trgovinskega sodišča v Mari
boru. 

Upravnik mase: dr. Mihael Stajnko, odvetnik v 
Mariboru. 

Prvi' zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 84 dne 2. j u n i j a 1 9 2 8. ob desetih. Oglasitveni 
rok do dne 7. j u l i j a 1 9 2 8 . Ugotovitveni narok 
pri podpisanem sodišču dne 2 1 . j u l i j a 1 9 2 8 . ob 
desetih. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
oddelek III., 

dne 25. maja 1928. 

C II 702/28—1. 1131 

Oklic 
Miloš Pšeničnik, trgovec v Celju, po drju. Ri-

hardu Pintarju, odvetniku v Celju, je vložil zoper 
Franca M a r i n š k a in Marijo M a r i n š k o v o, za
sebnika v Celju, sedaj neznanega bivališča, po skrb
niku na čin Josipu Pogačarju tožbo zaradi 5786 Din 
50 p s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
15. j u n i j a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 
Ker je bivališče obeh tožencev neznano, se jima 

postavlja za skrbnika Josip Pogačar, višji sodni ofi-
cial v p. v Celju. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek IL, 
dne 8. maja 1928. 

C 95/28—1. .. 1218 
Oklic. 

Bara Medved, užitkarica v Malem Nerajcu št. 35, 
po pooblaščencu Martinu Panjanu, posestniku v Ma
lem Nerajcu št. 12, je vložila zoper Janeza G a 
s p e r i č a, posestnika v Malem Nerajcu št. 35, se
daj neznanega bivališča, tožbo zaradi 6250 Din in 
užitka peto. 408 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo so je določil na dan 
13. j u n i j a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 7. 
Ker je bivališče Janeza Gašperiča neznano, se 

mu postavlja za skrbnika Niko Furlan, sodni kanc-
list v Črnomlju. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek IL, 
dne 24. maja 1928. 

C 83/28—1. 1207 
Oklic 

Poter Lackner in Marija Lackner v Kočevju 
št. 113 sta vložila zoper Janeza L a c k n o r j a iz 
Mozlja št. 11 tožbo zaradi 250 Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 3. j u n i j a 1 9 2 8 . 

ob pol dvanajstih pri tem sodišču v sobi št. 3. 
Ker je sedanje bivališče Janeza Lacknerja ne

znano, se mu postavlja za skrbnika Franc Hude, 
sodni oficial v p. v Kočevju. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek IL, 
dne 23. maja 1928. 

C 86/28—1. 1205 

Oklic. 
Josip VVittreich, posestnik v Klinji vasi št. 18, 

ki ga zastopa dr. Štefan Rajh, odvetnik v Kočevju, 
je vložil zoper Jožefo W i 11 r e i c h o v o, posestni-
kovo hčer iz Klin je vasi št. 18, po skrbniku ad hoc 
predlog, da bi se postavil skrbnik zaradi 210 Din. 

Narok za ustno razpravo se jo določil na dan 
2 3. j u n i j a 1 9 2 8 . 

ob enajstih pri tem sodišču v sobi št. 3. 
Ker je sedanje bivališče Jožefe Wittreichovo ne

znano, se ji postavlja za skrbnika Franc Hude, sodni 
•oficial v p. v Kočevju. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek IL, 
dne 23. maja 1928. 

C П 564/28—1. 1248 

Oklic. 
Franc Remic, posestnik in mlinar v Hruševem, 

je vložil zoper Ivana A m b r o ž i č a , posestnikovega 
sina iz Gabrja, tožbo zaradi 3600 Din. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
9. j u n i j a 1 9 2 8 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 50. 
Ker je sedanje bivališče Ivana Ambrožiča ne

znano, se mu postavlja za skrbnika Ivan HibšeT, 
sodni sluga v p. v Ljubljani. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek IL, 
dne 16. maja 1928. 

C 65/28—1. 
Oklic 

1017 

Janez Vrhovšek, posestnik v Malem Podlogu 
št. 13, je vložil zoper 1.) Antona B r o m š e t a , po
sestnika v Anžah, sedaj neznanega bivališča, in 2.) 
Ano B r o m š e t o v o , posestnico v Anžah, tožbo za
radi 5000 Din. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 0. j u n i j a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 5. 
Ker je bivališče Antona Bromšeta neznano, se 

mu postavlja za skrbnika Konrad Loschdorfer, kanc-
list v Sevnici. 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
dne 5. maja 1928. 

T 24/28—5. 1204 

Uvedba postopanja za dokaz smrti. 
Franc O m u 1 e c, posestnikov sin v Grabono-

skem vrhu št. 70, rojen dne 1. septembra 1895. v Gra-
bonošu, srez Ljutomer, in tja pristojen, je odšel dne 
4. februarja 1919. (ob zasedbi današnje avstrijske 
Radgone) v Radgono ter prišel zvečer istega dne na 
radgonski kolodvor v stražno sobo, da bi tam pre
nočil in se drugi dan odpeljali v Celje. To noč so 
Nemci napadli Radgono in pri tem je bili Omulec po 
strojni puški ustreljen. Tri dni pozneje, ko je jugo
slovanska posadka zopet zasedla kolodvor, so našli 
Omulca v čakalnici, kjer je bila takrat stražarnica, 
mrtvega. 

Priča Ivan Borko je bil navzočen, ko so ga našli 
mrtvega in so ga potem dne 8. februarja 1919. poko
pali v Gornji Radgoni. 

Ker je potemtakem verjetno, da je Franc Omu
lec umrl, se uvaja na prošnjo Frančiške Omulčeve, 
posestnice v Grabonoškem vrhu št. 70, postopanje 
za dokaz smrti ter se izdaja vsakomur poziv, naj 
poroča o pogrešancu do dne 1. septembra 1928. so
dišču ali obenem postavljenemu skrbniku, Jakobu 
Kocmutu, stanovniku v Grabonoškem vrhu št. 73. 

Po tem roku in po sprejemu dokazov se bo od
ločilo o predlogu. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 17. maja 1928. 

T 44/28—4. 1245 

Uvedba postopanja za dokaz smrti. 
Štefan M a u če c, posestnik v Gančanih, rojen 

dne 27. junija 1876. istotam in tja pristojen, je odšel 
pred 18 leti v Ameriko in je od meseca~novembra 
1916. pogrešan. 

Po izpovedbi prič Mihaela Gruškovnjaka in 
Matjaža Tratnjeka je Štefan Maučec v bolnici Saint 
Betlehemu, Amerika, meseca novembra 1916. umrl 
za neko boleznijo v glavi. Priči sta videla, kako je 
Maučec ležal na mrtvaškem odru, in prvi (Gruškov-
njak) se je tudi udeležili njegovega pogreba. 

Ker je potemtakem verjetno, da jo Štefan Mau
čec res umrl,- se uvaja na prošnjo žene, Bare Mauče-
čeve. rojeno Horvatove, posestnice v Beltincih 
št. 170, postopanje za dokaz smrti ter se izdaja vsa
komur poziv, naj poroča o pogrešancu do dne 10. sep
tembra 1928. sodišču ali. pa obene-гд postavljenemu 
skrbniku, Martinu Baligaču, posestniku v Beltincih 
št. 116. 

Po preteku tega roka in po sprejemu dokazov 
se bo odločilo o predlogu. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek IV. 
dne 24. maja 1928. 

A 215/25—29. 1206 lO/CO Z » . J 

PekHc dediča neznanega bivališča. 
Karolina A p i h , rojena Matkovič, kuharica m 

žena krojača Franca Apiha, naposled stanujoča y 
in 
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Slatini, Romunija, Strada Abator 26, je dne 27. maja 
1918. tam umrla. Poslednja volja se nt našla. Razen 
zapuščino po zapustničinem vdovcu, Francu Apihu, 
umrlem dne 3. aprila 1919. v Bukarešti, je vpošteven 
kot dedič vnuk po zapustničini prej umrli hčeri, či-
jrar ime in bivališče sodišču ni znano. 

Ta vnuk se pozivlje, naj se v e n e m l e t u od 
današnjega dne zglasi pri tem sodišču. Po tem roku 
se bo razpravljala zapuščina z ostalimi dediči in z 
Alojzijem Lipužičem, sodnim kanclistom v Brežicah, 
ki se je postavil odsotnemu dediču za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek L, 
dne 11. maja 1928. 

A I 372/28—4. 1125 3—3 

Poziv dedičem, volilojemnikom in upnikom 
inozemskega državljana. 

Karel P o 1 e k, vratar v Ljubljani, Valvazorjev 
trg št. 1, pristojen v Andčlsko Horo, državljan re
publike Češkoslovaške, je dne 28. februarja 1928. 
umrL 

Sporočilo poslednje volje se ni našlo. 
Vsi dediči, volilojemniki in upniki, ki so držav

ljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ali v 
tuzemstvu živeči tujci, se pozivljejo, naj napovedo 
svoje zahteve do zapuščine najkesneje do dne 
10. a v g u s t a 1 9 2 8 . pri podpisanem sodišču. 
Sicer bi se smela zapuščina izročiti ne glede na te 
zahteve inozemskemu oblastvu ali osebi, ki jo poveri 
to oblastvo. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 10. maja 1928. 

T 91/26—10. 1224 
Amortizacija. 

Na prošnjo m a r i b o r s k e p o d r u ž n i c e 
L j u b l j a n s k e k r e d i t n e b a n k e se uvaja 
postopanje za amortizacijo nastopnega garancijskega 
pisma, ki ga je rečena podružnica baje izgubila: 
Garancijsko pismo Ljubljanske kreditno banke, po
družnice v Mariboru, z dne 12. oktobra 1920., na
slovljeno na glavno carinarnico v Mariboru, s kate
rim je prevzela garancijo za Elektrarno Falò v Fali 
ob Dravi do zneska Kj. 20.000*— za izvoz motorja 
zaradi popravila. 

Imetnik tega garancijskega pisma se pozivlje, naj 
uveljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h , ker 
bi se sicer po tem roku izreklo, da je garancijsko 
pismo brez moči. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 18. maja 1928. 

E 298/27—17. 1164 
Dražbeni oklic 

Dne 18. j u n i j a 1 9 2 8 . ob pol enajstih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Vrhpolje, vi. št. 95 (hiša z mlinom, 
žago, gospodarskimi poslopji in zemljišči v izmori 
50.017 m'). 

Cenilna vrednost: 82.525 Din 20 p; najmanjši po-
nudek: 41.262 Din 60 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek II., 
dne 26. aprila 1928. 

P 25, 37, 38/28—1. 1067 

Razglasitev preklicev. 
S sklepom podpisanega sodišča so bue te-le osebe 

preklicane: 
1.) Ana P r o b s t , zasebnica v Vratji vasi' (sklep 

z dne 27. januarja 1928., L 5/27—17), zaradi slabo
umnosti omejeno; pomočnik: Ivan Gregore, posest
nik v Vratji vasi. 

2.) Alojzij K v a s , posestnikov sin v Stari gori 
(sklep z dne 27. februarja 1928., L 6/27—4), zaradi 
slaboumnosti popolnoma; skrbnica: Terezija Kvas, 
posestnica v Stari gori. 

3.) Leopold Z a h a r i a s , posestnikov sin v Sto-
govcih (sklep z dne 27. februarja 1928., L 1/28—4), 
zaradi umobolnosti popolnoma; skrbnik: Anton Za
harias, posestnik v Stogovcih. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, 
dne 6. aprila 1928. 

E 133/28—11. 1043 
Dražbeni oklic 

Dne 13. j u n i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 12 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Gabrje, vi. št. 209 (hiša z drvarnico 
in dvoriščem). 

Cenilna vrednost: 20.486 Din; vrednost prite-
klin: 4060 Din; najmanjši ponudek: 13.657 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno eodiSče v Brežicah, oddelek IL, 
dne 3. maja 1928. 

E 320/28—7. 1044 

Dražbeni oklic 
Dne 18. j u n i j a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Mengeš, treh četrtink vi. št. 48, 49, 
212, 789 in 878. 

Cenilna vrednost: 87.954 Din; vrednost priteklin: 
360 Din; najmanjši ponudek: 58.636 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek IL, 
dne 26. aprila 1928. 

E 301/28—5. 1099 
Dražbeni oklic. 

Dne 16. j u n i j a 1 9 2 8 . ob pol devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 9 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Sv. Jedert, vi. št. 46 (hiša št. 46 v 
Trnovem hribu z zemljiščem). 

Cenilna vrednost: 6520 Din 50 p; vrednost prite
klin: 57 Din; najmanjši ponudek: 4350 Din. 

Pravice, ki na ^j^)ripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek IL, 
dne 5. aprila 1928. 

E 956/27—11. 1160 

Dražbeni oklic 
Dne 2 0. j u n i j a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Znojile, vi. št. 35 in 65. 

Cenilna vrednost: 11.940 Din; najmanjši ponu
dek: 7960 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek IL, 
dne 4. maja 1928. 

E 504/27—16. 966 
Dražbeni oklic 

Dne 1 9. j u n i j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Križe, vi. št. 213, 322 in 106. 

Cenilna vrednost: 18.135 Din 95 p; vrednost pri
teklin: 550 Din; najmanjši ponudek: 12.458 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. " 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 16. aprila 1928. 

E 141/28—6. 1107 
Dražbeni oklic 

Dne 13. j u n i j a 1 9 2 8 . ob pol enajstih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Dovje, vi. št. 60. 

Cenilna vrednost: 64.810 Din; najmanjši ponu
dek: 43.860 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranjski gori, oddelek IL, 
dne 6. maja 1928. 

E 183/28. 1155 
Dražbeni oklic 

Dne 14. j u n i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Gradiško predmestje, vi. št. 191 
(vrt z ograjo). 

Cenilna vrednost: 72.060 Din; najmanjši ponu
dek: 48.050 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 8. maja 1928. 

E 93/28—7. 1029 
Dražbeni oklic 

Dne 12. j u n i j a l 9 2 8. ob enajstih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 20 dražba nepremičnim: 
zemljiška knjiga za katastralno občino Štrekljevec, 
vi. št. 180 in 265. 

Cenilna vrednost: 35.650 Din; najmanjši ponu
dek: 23.767 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi s© ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek IL, 
dne 22. aprila 1928. 

E 79/28—7. 965 
Dražbeni oklic 

Dne 18. j u n i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Straža, vi. št. 51 in 737. 

Cenilna vrednost: 21.500 Din; najmanjši ponu
dek: 14.333 Din 34 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred- za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mokronogu, oddelek II., 
dne 24. aprila 1928. 

E 51/28—42. 1027 

Dražbeni oklic 
Dno 15. j u n i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Grajenšak, vi. 
št. 34. 

Cenilna vrednost: 11.245 Din; vrednost priteklin: 
70 Din; najmanjši ponudek: 7543 Din 50 p. 

iPravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 21. aprila 1928. 
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E 101/28. 892 
Dražbeni oklic. 

Uno 19. j u li i j a 19 2 8. ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št, 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Šoštanj, vi. št. 244. 

Gonilna vrednost: 468.130 Din; vrednost prito
kih) : 3270 Din; najmanjši ponudek: 312.086 Din 66 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri družbenem naroku pred za
četkom dražbe, siéra- bi so. ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na đražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, oddelek II., 
dno 11. aprila 1928. 

E 165/28. 964 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 2. j u n i j a 19 2 8. ob pol desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za kata.stralno občino Reko, vi. 
št. 102. 

Gonilna vrednost: 63.584 Din 20 p; vrednost pri
tekli)): 7303 Din: najmanjši ponudek: 50.000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek II., 
dne 26. aprila. 1928. 

1163 E 184/28. 
Dražbeni oklic. j 

Dno 2 2. j u n i j a 1 9 2 8 . ob pol enajstih bo pri j 
podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: • 
zemljiška knjiga za katastralno občino Podvrh, vi. 
št. 252. 

Gonilna, vrednost: 71.169 Din 25 p: najmanjši po
nudek: 47.446 Din 18 p. 

Pravice, ki no bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem патоки pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit, na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek II., 
dne 14. maja 1928. 

Sibinj pri čuvajnici št. 73 postajališče z nazivom: 
Stari Slatinik. 

Odpravljanje potnikov in prtljage se VTSÌ v vlaku 
z doplačilnimi vozovnicami brez doplačila, in sicer 
samo z onimi vlaki, ki se po voznem redu ustavljajo 
na omenjenem postajališču. 

Na XV. strani daljinarja naj se vpiše tik za po
stajo z nazivom: Stari Sivac — «Stori Slatinik 1/5». 
Razdalja postajališča z nazivom: Stari Slatinik od 
postaje z nazivom: Sibinj znaša 5 km, od postajo z 
nazivom: Oriovac pa 8 km. 

Na 162./163. strani imenika železniških postoj' 
naj se vpiše med postajama z nazivom: Stari Sivac 
in: Stari Vrbas postajališče z nazivom: Stori Slati
nik: v drugi razpredolck naj so vpiše: «Stl.»; v tretji 
razpredelek «Z», v peti razpredelek «16»,. v šesti 
razpredelek črka «v» in v sedmi raapredeJek črka 
«d». 

V železniški karti k imeniku postaj naj se vpiše 
na desni strani proge v smeri: Slavonski Brod-Za-
grob Gl. Kol. med postajama z nazivom: Sibinj in: 
Oriova-e v kvadratu 16 postajališče z nazivom: Stori 
Slatinik. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 1. maja 1928.; G. D. br. 19.031/28. 
* 

Lokalna tarifa z dne 1. oktobra 1926. 
Izprememba. 

Z veljavnostjo od dne 1. junija 1928. naj se pre
črta v tej tarifi na 47. strani vsa. izjemna tarifa 
br. 39. V abecednem soznamku predmetov, ki so 
uvrščeni v izjemne in izvozne tarife na 68. strani, 
naj se povsod prečrta izjemna tarifa br. 39., prav 
tako pa naj se prečrtajo predmeti, ki imajo samo iz
jemno tarifo br. 39. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 1. maja 1928.; G. D. br. 30.433/28.** 

a) Za prijave hranilnih vlog1: 
1.) Vložno. knjižico. 
2.) Dokaz o državljanstvu kraljevine Srbov, Hr

vatov in Slovencev in o domicilu izven mej repu
blike Avstrijo ali Madžarske. Državljanstvo se more 
dokazati z domovnico ali s potrdilom občine, da je 
prosilec pristojen v eno ali drugo občino kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. Domicil se more doka
zati s potrdilom policije ali občine* da ima prosilec 
stalno bivališče v naši kraljevini. 

b) Za prijavo rentnih depozitov: 
1.) Rentno knjižico ali listino o depozitu. Ce sta 

se to listini izgubili, mora jamčiti lastnik depozita pis
meno -za vso škode, ki bi utegnile nastati z izročit
vijo depozita. 

2.) Kakor zgoraj. 
Obrazce, izpolnjenemu podpisane po osebah, ki 

so za to upravičene, mora izročiti prosilec s prilo
gami vTed pristojni pošti ali neposredno poštni hra
nilnici v Beogradu ali njenim podružnicam. 

PoStna hranilnica v Beogradu. 

3—1 

1176 E 58/28—11. 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 1. j u n i j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Kamnik, vi. št. 690. 

Cenilna vrednost: 22.162 Din; najmanjši ponu
dek: 10.775 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Vrhniki, oddelek II., 
dne 18. maja 1928. 

Imenik železniških postaj kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 1. avgusta 1927. 

Na 32./33. strani v imeniku železniških postaj 
naj so prečrta v 1. in 33. razpredeiku pri postaja
lišču z nazivom: Cirknica obračunska postaja z na
zivom: Sent lij, namesto nje pa naj so vpiše postaja 
z nazivom: Pesnica. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 3. maja 1928.; G. D. br. 27.624/28. 

Št. 460/prez/28. 
Razpis. 

Rektorat univerze kraljevine STbov, Hrvatov in 
Slovencev v Ljubljani razpisuje na elektrotehničnem 
institutu m e s t o za a s i s t e n t a s prejemki urad
nika v 9. skupini I. kategorije. 

Pogoji: naše državljanstvo, absolvirana visoka 
šola elektrotehnične stroke z opravljenim drugim 
državnim izpitom in končana vojaška služba. 

Prošnji morajo biti priloženi dokumenti, našteti 
v členu 12. uradniškega zakona. 

Kompetenti naj pošljejo prošnje do dne 1 5. j u 
n i j a 19 2 8. podpisanemu rektoratu. 

Rektorat univerze 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani, 

dne 21. maja 1928. 
Rektor: Nahtigal s.r. 

Razglasi raznih uradov io oblastev, 

176. 
Tarifna obvestila.1" 

Daljinar železnic in Imenik železniških postaj kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Otvoritev postajališča z nazivom: Stari Slatinik 
za promet potniikov in prtljage. 

Dne 15. maja 1928. se otvori na progi od Zagreba 
do Beograda med postajama z nazivom: Oriovac in: 

Razglas o popisu hranilnìhwvlog in vred
nostnih papirjev, ki so v depotu bivših 
poštnih hranilnic na Dnnajn in v Budim

pešti.* 
Vsi .lastniki hranilnih vlog in vseh vrst depozitov 

vrednostnih papirjev pri bivših poštnih hranilnicah 
na Dunaju in v Budimpešti se pozivljejo, naj jih 
prijavijo pristojnim poštam ali poštni hranilnici v 
Beogradu ali njenim podružnicam v Sarajevu, Za-
gTebu, Ljubljani in Skoplju. 

Prijave se morajo glasiti tako-le: 

«Jaz spodaj podpisani v . . . . 
prijavljam svojo terjatev pri bivši poštni hranilnici 
na Dunaju (v Budimpešti) v znesku K . . . v . . 
na podstavi hranilnih vlog (rentne knjižice). 

Obenem pooblaščam poštno hranilnico v- Beo
gradu, da prevzame gorenjo terjatev, odnosno vred
nostno papirje, in se zavezujem, da povrnem vse 
stroške prenosa. 

Za potrditev prilagam naslednje dokumente: 
1.) vložno knjižico (rentno knjižico); 
2.) potrdilo o državljanstvu in domicilu v kra

ljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Kraj 
Datum 

Podpis: 

Št. 2619. 1246 
Razpis dobave. 

Razpisuje ee dobava 2250 kg rudninskih olj in 
bencina. 

Ponudbe naj se vložo do dne 12. j u n i j a l 9 2 8. 
Več pri podpisani direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Zabukovci 
(pošta Griže), 

dne 29. maja 1928. 

Št. 7302, 1215 

Razglas. 
Zakup lova krajevne občine Sv. Katarine sem 

podaljšal dosedanjemu zakupniku. 
Razglas z dne 14. aprila 1928., št. 5508, objavljen 

v Uradnem listu 43 z dne 4. maja 1928., je postal 
zaradi tega brezpredmeten. 

V K r a n j u , dne 21. maja 1928. 
Sreski poglavar: ZnidarčiČ s.r. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 11. maja 1928., št. 106/XXXIV. 

Rok za prijavo traja do dne 3 0. j u n i j a l 9 2 8. 
Zakosnelo prijave se "ne bodo jemale v poštev. 
Prijavi je treba priložiti: 

Razne objava. 
1247 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 21. maja 192-8., št. 114. 

** To tarifno obvestilo je razveljavljeno («Služ
bene Novino kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
z dno 16. maja 1928., št. 110/XXXVII). Op. ur. 

Objava. 
M e s t n a h r a n i l n i c a v M a r i b o r u bo 

obrestovala i z z a d n e 1. j u l i j a 19 28. vezane 
vloge po 71/2%. 

Strankam, ki bi se s to obrestno mero ne stri
njale, je na izvolji, svoje naložbe dvigniti po pre
teku odpovednega roka. 

V M a r i b o r u , dne 23. maja 1928. 

Ravnateljstvo. 

Št. 19.695/1928. 1208 

Razglas o licitaciji. 
Krajevni organi osrednjega urada za zavaro

vanje delavcev potrebujejo za poluletno zalaganje 
svojih ambulatorijev in članov z zavojnim materia
lom primeroma 1600 kg vate. 1600 kg vate iz sta-
ničnine, 25.000 m hidrofilne tkanine, 35.000 povez-
kov kalika razne širine in dolžine, 25.000 zavojev 
iz mulja razne širine in dolžine, 2000 zavojev iz 
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malca, 3000 m impregnirane hiđrofilne tkanine, 1000 
trioglatih robcev in 1000 m Billrothovega in Mozeti-
govega batista. 

Za dobavo tega blaga se razpisuje s tem pismena 
ofertna licitacija na dan 11. j u n i j a 1 9 2 8 . ob 
enajstih; do tega roka se morajo izročiti zapečatene 
pismene ponudbe v vložišču podpisanega urada. Na 
zavitku je treba označiti: «Ponudba na licitacijski 
razglas št. 19.695/1928 za dobavo zavojnega blaga». 

Vse ponujene cene se morajo umeti franko vklad, 
franko poštnina, odnosno voznina. 

Vsaki ponudbi se morajo priložiti vzorci za vse 
ponujene vrste blaga. 

Vsak ponudnik mora položiti do gorcnjega roka 
pri blagajni osrednjega urada jamčevino 20.000 Din. 

Ponudbam, opremljenim s kolkom za 100 Din, je 
treba priložiti potrdilo pristojne trgovske zbornice, 
da se sme dražitelj udeleževati javnih licitacij, in nje
govo pismeno izjavo, da so mu licitacijski pogoji 
znani in da pristaja, dražiti po njih. 

Ponudba se mora predložiti na tiskovini, ki jo 
lahko dobi vsak dražitelj pri osrednjem uradu za 
5 Din. V tej tiskovini so obseženi vsi natančnejši 
pogoji dobave. Ponudbe, ki se ne bi podale na teh 
tiskovinah, in ponudbe, ki ne bi ustrezale predpisa
nim pogojem, so no morejo vpoštevati. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu 
(Mihanovieeva ulica br. 3/П1.), 

dne 22. maja 1928. 

1 2 , 7 Vabilo na izredni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Splošna maloželezniška družba, d. d., 
v petek dne 1 5. j u n i j a 1 9 2 8. ob osemnajstih (ob 
šestih popoldne), v mestni posvetovalnici v Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo predsednika upravnega sveta o vo

litvah v upravni svet. in volitev dvanajstih članov 
upravnega sveta. 

2.) Volitev dveh članov in enega namestnika v 
odbor za pregledovanje računov. 

* * * 

Gospodje delničarji, ki žele izvrševati na občnem 
zboru glasovalno pravico, se vabijo po § 22. druž
benih pravil, naj deponirajo svoje delnice vsaj osem 
dni prej, t. j . najkesnejc do vštetega dne 7. junija 
1928., in sicer pri mes!ni blagajni v Ljubljani. Vsa
kih deset,'delnic daje pravico do enega glasu (§ 22., 
odstavek 3., družbenih pravil). 

V L j u b i j a n i, dne 26. maja 1928. 

Upravni svet. 

.'Tifa i 

1 2 4 3 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 22. maja 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 377.947.559-81 
Posojila 1.478^969.753-50 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.072,664.873-70 
Račun začasne zamene 294,029.742-06 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163— 
Saldo raznih računov 563,223.617-92 

„ . 8.891.567.743-99 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11,199.523-07 
Novčanice v.obteku 5.218,868.220— 
Državni račun začasne zamene . . 294,029.742-06 
Terjatve države po raznih računih 438,307.287-60 
Razne obveznosti 677,729.938-26 
Terjatve države za zastavljene do

meno . . . . . . . . . . 2.138,377.163— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870-— 
8.891,567.743-99 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, Švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Tvornica za dušik d. d. Ruše. 
Razglas. 

Delničarji Tvornice za dušik d. d. Ruše se 
jijo зд^ redni občni zbor, 

ki .se bo vršil v p e t e k d n e 15. j u n i j a 1 9 2 S . 
ob p e t n a j s t i h (ob t r e h p o p o l d n e ) v pro
storih • Zadružne, gospodarske banke, podružnice 
Maribor, v Mariboru. • 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta in predložitev bi

lance za leto 1927. 
2.) Poročilo računskih revizorjev o računskem 

zaključku za leto 1927. 
3.) Sklepanje o podelitvi absolutorija upravnemu 

svetu in odobritev bilance. 
4.) Volitve v upravni svet. 
5.) Volitve računskih pregLednikov za leto 1928 

1211 Poziv upnikom. 
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Občnega zbora se smejo udeležiti po §§ 30. in 31. 
družbenih pravil oni delničarji, ki polože svoje del
nice s seznamkom številk n a j k e s n e j e d o v š t e -
t e g a d n e 8. j u n i j a 1 9 2 8 . ali -pri Kreditnem 
zavodu za trgovino in industrijo v Ljubljani ali pa 
pri likvidaturi banke Niedexösterreichische Eeoompte-
Gesellschaft na Dunaju, L, Am Hof 2. Na podstavi 
položenih delnicij;§e jim izdado legitimacije, ki se 
glase na deponentov« ime ter navajajo število de
poniranih delnic in nanje odpadajočih glasov. 

Vsakih 25 delnic upravičuje do enega glasu. 
V R u š a h , dne 30. maja 1928. 

Upravni svet. 

Vabilo 
na XX. sejo upravnega odbora 
Hranilnice kmečkih občin 

v Ljubljani 
ki se bo vršila dne 6. j n n i j a 1 9 2 8. ob 15. uri 
(ob 3. uri popoldne) v sejni dvorani Zadružne gospo
darske banke, d. d. v Ljubljani, Miklošičeva cesta 

št. 10 (I. nadstropje). 

D n e v n i r e d : 
I. Čitanje zapisnika o XIX. seji upravnega od

bora. 
II. Poročilo ravnateljstva o poslovanju v sedem

najstem (XVn.) upravnem letu. 
III. Poročilo pregledovalnega odseka. 
IV. Odobritev računskega zaključka za upravno 

leto 1927. 
V. Slučajnosti. 1214 

Janez Debeljak s. r., 
tačasni predsednik upravnega odbora. 

Št. 1309/28—L/Ju. 1201 3—2 

Vabilo na 55. redni občni zbor 
Stavbne družbe, d. d., 
Beograd — Ljubljana, 

ki se bo vršil v sredo dne 2 7. j u n i j a 1 9 2 8 . ob 
16. uri v prostorih Agrarne i industrijske banke, 

a. d. u Beogradu, Kralja Petra ulica br. 18. 

D n e v n i r e d : 
1.) Konstituiranje občnega' zbora. 
2.) Poročilo upravnega in nadzorstvenega sveta 

o poslovanju in bilanci za leto 1927. 
3.) Sklepanje o bilanci za leto 1927. 
4.) Absolutorij upravnemu in nadzorstvenemu 

svetu. 
5.) Volitve v upravni svet in v nadzorstveni svet. 
6.) Predlog upravnega sveta glede prenosa druž

benega sedeža in izpremembe pravil. 
7.) Eventualia. 

* * * 
Po § 29. družbenih pravil morajo položiti delni

čarji, ki se hočejo udeležiti občnega zbora, avoje 
delnice najmanj gest dni pred občnim zborom ali 
pri Agrarni i industrijski banki, a. d. u Beogradu, 
ali pa pri Kreditnem zavodu za trgovino in indu-
strijo v Ljubljani. U p r a v n i 8 V e t > 

Ker je firma « S v e č e», družba z o. z. v Ljub
ljani, sklenila razdružbo in likvidacijo, se njeni up
niki pozivljejo, naj prijavijo po zakonu v treh me
secih morebitne terjatve in zahtevke podpisanima 
likvidatorjema. 

Ivan Bratuž s. r. in E. Bežek s. r., 
likvidatorja. 

1147 3—2 Poziv upnikom. 
K m e t i j s k a n a b a v n a in p r o d a j n a z a 

d r u g a za k a m n i š k i p o l i t i č n i o k r a j , 
r. z. z o. z. v Kamniku, je prešla po sklepu občnega 
zbora v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj priglase terjatve. 

Načelništvo. 

II9J3-I Poziv upnikom. 
E l e k t r i č n a in g o s p o d a r s k a z a d r u g a 

v Z i r e h, r. z. z o. z., je sklenila dne 24. oktobra 
1927., stopiti v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj se zglase pri podpisanih 
likvidatorjih. 

Valentin Poljanšek s. r. na Dobračevi št. 15 in 
Anton Primožič, trgovec v Žireh. 

likvidatorja. 

1 2 1 2 Razglas. 
«Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta v Ljub

ljani» je po sklepu občnega zbora z dne 5. maja 1928. 
v zmislu člena 22. društvenih pravil likvidiralo. 

Upniki se pozivljejo, naj v-14 dneh prijavijo ter
jatve, ki sicer zapadejo v prid «Učiteljskemu domu», 
zadrugi z o. z., kot nasledniku rečenega društva. 

V C e r k l j a h , dne 22. maja 1928. 

Za «Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta 
v Ljubljani»: 

Anton Arrigler s. r., Josip Lapajne s. r.. 
bivši tajnik. bivši predsednik. 

1 , 9 6 Razid druStva. 
«Dramatično društvo pri Sv. Petru v Savinjski 

dolini» se je po sklepu občnega zbora, z dne 18. fe
bruarja 1928. prostovoljno razšlo. 

Imovina se je razdelila po § 14. društvenih pravil. 
P r i Sv. P e t r u , dne 19. maja 1928. 

Ivan Srebotnjak s. r., bivši predsednik. 

1209 Objava. 
. Izgubil sem izpričevalo I. meščanske šole v Ljub

ljani o mali maturi iz šolskega leta 1924./1925. in 
izpričevalo II. razreda strojne srednje šote v Ljub
ljani za šolsko leto 1926./1927. 

Proglašam ju za neveljavni. 

Veleslav Loborec s. r. 

1222 Objava. 
Izgubil sem izpričevalo I. dela diplomskega izpita 

na rudarskem oddelku univerze v Ljubljani iz šol
skega leta 1927./1928., izpričevalo o analitični ke
miji iz šolskega leta 1925./1926. in izpričevalo o va
jah v analizi plinov iz šolskega leta 1924./1925., vsa 
na ime: Borivoj Miladinovič iz Požarevca. 

Proglašam jih za neveljavna. 

Borivoj Mlladinovié s. r. 

1221 Objava. 
Izgubil sem zrelostno izpričevalo I. državne gim

nazije v Ljubljani iz šolskega leta 1921./1922. in 
izpričevalo o pravnozgodovinskem izpitu univerze v 
Ljubljani iz šolskega lota 1923./1924., obe na ime: 
Miljutin Zupan iz Ljubljane. 

Proglašam ju za neveljavni. 
Miljutin Zupan s. r. 

Odgovorni urednik: Ajiton Fnntek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 

АлеаеаакЖж,1<а^еЈа^1в>с: i v i . i f c z â i a J ^ s É i i .••:^Љ1-Л'^-г.-. 



Poštnina plačana v gotovini. 

53. V Ljubljani, dne 2. junija 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

Vsebina« 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 
178. Uredba p izpremembah in dopolnitvah uredbe o nabavljalnih 

zadrugah državnih uslužbencev in o Zvezi nabavljalnih zadrug 
državnih uslužbencev z dne 5. decembra 1920. 
Pravila o opravljanju diplomskega izpita na višjih pedagoških 
šolah za učitelje na učiteljiščih in za šolske nadzornike. 

179. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 180. Tarifni obvestili. 
Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 121 z dne 29. maja 1028.: 
Odlok ministra za vere z dne 23. februarja 1928.: 

Fra Jerku B o r a s u , konzistorialnemu svotaiku v 
Mariboru v 4. skupini I. kategorije z osnovno plačo 
8. stopnje, ki je dovršil dne 22. februarja 1928. 24 let 
vračunljive službe, je nakazati in izplačevati od dne 
23. februarja 1928. 9. stopnjo osnovne plače iste 
skupine in iste kategorije. 

•Odlok ministra za vere z dne 24. februarja 1928.: 
Odlok ministra za vero z dne 29. septembra 1926., s 
katerim se je določilo drju. Maksu V i a b e r ju, 
kanoniku v Mariboru v 4. skupini I. kategorije, 
8. stopnja osnovne plače od dne 1. septembra 1923., 
9. stopnja pa od dne 1. avgusta 1926., je na podstavi 
razsodbe državnega sveta z dne 3. novembra 1927. 
razveljavljen. Drju. Maksu Vraberju je račuriiti 
9. stopnjo osnovne plače od dne 16. septembra 1926., 
ko je došla k ministrstvu za vere njegova prošnja, 
da bi se mu vštela župnijska služba. 

Odlok ministra za vere z dne 28. marca 1928.: 
Dosedanji koralni vikar Janko K o k o š i n e k v 
Mariboru je postavljen za aktuarja škofijskega ordi-
nariata v Mariboru v 8. Skupini I. kategorije in na 
tem položaju potrjen za stalnega. 

Odlok ministra za vere z dne 28. marca 1928.: 
Dosedanji tajnik škofijskega ordinariata v Ljubljani, 
Fran M e r v e c, je postavljen za aktuarja tega ordi
nariata v 8. skupini I. kategorije in na tem položaju 
potrjen za stalnega. 

Številka 122 z dne 30. maja 1928.: 
Odlok ministra za poljedelstvo in vode z dne 

8. maja 1928:: Postavljen je po službeni potrebi za 
veterinarja pri tamnavskem sreskem poglavarju na 
Ubu v 7. skupini I. kategorije Filip P a h o r , vete
rinar pri sreskem poglavarju v Kranju v isti skupim 
iste kategorije. 

Uredbe osrednje vlade. 

178. 
/ Na podstavi' pooblastitve v členu 374. finančnega 

zakona za leto 1928./1929., ki se glasi: 
«Minister za finance se pooblašča, da sme, izpre-

meniti in dopolniti uredbo o nabavljalnih zadrugah 
državnih uslužbencev in o Zvezi nabavljalnih zadrug 
državnih uslužbencev z dne 5. decembra 1920. (uza
konjeno dno 28. decembra 1921. po zakonodajnem 
odboru narodne skupščine) glede organizacije, smo
tra in delovanja teh naprav, zlasti pa jo dopolniti 
glede ustanavljanja kreditnih zadrug in zadrug za 
zidanje stanovanj državnih uradnikov», 
predpisujem to-le 

Uredbo 
o izpremembah in dopolnitvah uredbe o 
nabavljalnih zadrugah državnih uslužben
cev in o Zvezi nabavljalnih zadrug držav
nih uslužbencev z dne 5. decembra 1920. 
(uzakonjene dne 28. decembra 1921.).* 

Člen 1. 
Člen 1. uredbe se dopolnjuje in dobiva tretji od

stavek, ki se glasi: 
«Vsak državni uslužbenec in vse osebje, omenjeno 

v prvem stavku prvega odstavka tega člena, se 
mora' vpisati za -člana nabavljalne zadruge, in vpla
čati vpisnino 5 (pet) dinarjev in en đel'ež za 100 (sto) 
dinarjev. Ce katera izmed teh oseb še ni v članstvu 
nabavljalne zadruge, ji odtegne državna blagajna, 
kjer dobiva ta oseba svojo prejemke, uradoma na 
pismeno vlogo Zveze od njenih prejemkov v 11 me
sečnih obrokih vpisnino (5 Din) in delež (100 Din). 
Te zneske morajo poslati državne blagajne vsak 
mesec neposredno Zvezi, ta pa jih odobri oni nabav-
Ijalni zadrugi, ki je najbližja kraju, kjer dotična 
oseba službuje. Osebe, katerih deleži se pobirajo na 
vlogo Zveze, pridobe članske pravice, če postopajo 
po predpisih člena 14i te uredbe in po pravilih do
tične zadrugo 

Ölen 2. 

Člen 2. uredbe se izpreminja ter se glasi: 
«Nabavljalne zadruge državnih uslužbencev so 

troje: 
1.) ,Zadruge državnih uslužbencev za nabav

ljanje potrebščin', ki jim je namen, oskrbovati svoje 
zadružnike z življenskimi potrebščinami in z osta
limi predmeti za njih osebno in hišno potrebo. 

Zadruge ;oddajajo zadružnikom .potrebščine in 
drugo blago za gotovino, brezobrestno na upanje pa 
po sklepu upravnega odbora proti pismeni oseb
ni zavezi zadružnikovi aH na podstavi pismenega 
osebnega poroštva dveh zadružnikov ali na podstavi 
prostovoljno postavljene prepovedi na prejemke. Na
tančnejše odredbe o oddajanju na upanje predpiše 
Zveza s posebnim pravilnikom. 

Samo izjemoma, to je, kadar je izvestnega blaga 
v zadružnem skladišču več, nego zadružniki povpra
šujejo po njem, sme upravni odbor to in tako blago 
oddajati drugim zadrugam, pa tudi nezadružnikom. 

2.) .Zadruge državnih uslužbencev za nabavljanje 
stanovanj', ki jim je namen, oskrbovati svoje za
družnike s higienskimi stanovanji. 
- 3.) .Zadruge državnih uslužbencev za nabavljanje 

kredita', ki jim je namen, preskrbovati svojim za
družnikom poceni kredit.» 

V tej uredbi se imenujejo samo zaradi kratkoće 
prve zadruge «nabavljalne», druge «stanovanske» 
in tretje «kreditne». 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 12. maja 1928., št. 107/XXXV. — 
Prvotno uredbo glej v Uradnem listu z dne 28. janu
arja 1921., št. 29/9. 

Člen 3. 

Člen 3. uredbe se izpreminja ter se glasi: 
«V enem kraju se sme ustanoviti po tej uredbi 

samo ena nabavljalna zadruga; poleg te sme poslo
vati samo še ena nabavljalna zadruga osebja držav
nih železnic, če sprejema v svoje članstvo tudi osebje 
s prog izven sedeža zadruge in če Zveza dovoli njeno 
ustanovitev. 

Vsaka nabavljalna zadruga sme ustanoviti na 
svojem sedežu več prodajalnic; z dovolitvijo Zveze 
pa sme ustanoviti prodajaJnice tudi v drugih krajih, 
kjer ni nabavljalne zadruge (izvzemši prodajalnico 
nabavljalne zadruge osebja državnih železnic).» 

Člen 4. 
Člen 4. uredbe se izpreminja ter ве glasi: 
«Nabavljalna zadruga se ustanavlja z deleži in z 

omejeno zavezo zadružnikov. 
Delež ne sme biti manjši nego 100 dinarjev. Ob 

pristopu k zadrugi se mora vplačati najmanj dese
tina deleža, ostanek pa v devetih prihodnjih mesecih 
s po eno desetino na mesec. Nevplačani ostanek de
leža se pobira tako, kakor se pobirata ves delež in 
vpisnina po odredbi^ člena 1. te uredbe. 

S pravili se lahko določi, da smejo imeti poedini 
zadružniki tudi več deležev. 

Deleži, odnosno vplačila na račun deležev, se ne 
smejo izplačevati zadružniku niti jemati v zastavo, 
dokler traja članstvo v zadrugi. 

Deleži se glase na ime ter se ne smejo prenašati 
na drugo osebo. 

Znesek, do katerega je vsak zadružnik odgovo
ren za obveznosti nabavljalne zadruge, ne sme biti 
manjši od zadružnega deleža; za obveznosti nabav
ljamo zadruge proti Zvezi pa odgovarjajo njeni člani 
najmanj s petkratnim zneskom svojih deležev, če ni 
določeno z zadružnimi pravili večje poroštvo. 

Ce se uporabi zaveza (poroštvo) zadružnikov za 
dolgove nabavljalne zadruge proti Zvezi, se pobere 
znesek od zadružnikov po členu 1. te uredbe. S tem 
se ne izključuje pravica zadruge, po potrebi tudi 
sodno zahtevati izterjavo.» 

Člen 5. 

Točka 1.) v členu 7. uredbe se dopolnjuje tako-le: 
«če doseže rezervni fond vsoto 1500 dinarjev po 

zadružniku, se sme znižati ta odstotek do 10 %'.» 

Člen 6. 

Člen 41. uredbe se izpreminja ter se glasi: 
«Ce ravna zadružnik zoper zadružne koristi, mu 

sme upravni odbor za izvesten čas odvzeti izvrše
vanje pravic, ki mu gredo po pravilih. Ce pa se 'ugo
tovi, da je trgoval z blagom, nabavljenim pri za
drugi, mu mora odvzeti članske pravice najmanj za 
leto dni. Natančnejše odredbe o tem se določijo z 
zadružnimi pravili. 

Članske pravice prestanejo z dnem, ko se dotič-
nemu zadružniku s priporočenim pismom priobči 
sklep, da so mu te pravice odvzete. 

Zoper sklep upravnega odbora se sme pritožiti 
zadružnik na redno letno skupščino, razen če so se 
mu odvzele članske pravice zato, ker je trgoval z 
blagom, nabavljenim pri zadrugi.» 
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Člen 7. 
Člen 44. uredbe se izpreminja ter se glasi: 
«Oni zadružnik, ki prestane biti državni uslužbe

nec (aktiven ali upokojen), prestane že s tem biti 
član zadruge.» 

Člen 8. 

Členu 48. uredbe se dodaja: «, in Zvezo, da se 
ve ravnati. 

Zadruge morajo sestavljati tudi poluleten račun
ski izkaz ter ga v svojih prostorih razgrniti na vpo
gled svojim zadružnikom.» 

Člen 9. 

Členu 49. uredbe se dodaja: «Prav tako morajo 
obvestiti o tem takoj tudi Zvezo, da se ve ravnati.» 

Člen 10. 

Člen 56. uredbe se spaja s členom 55. uredbe. 

Člen 11. 

Novi člen 56. uredbe se glasi tako-le: 

«B. Stanovanske in kreditne zadruge. 
Člen 56. 

Člani stanovanskih in kreditnih zadrug smejo biti 
sam,'> one osebe, ki so v članstvu nabavljalnih za
drug. Članstvo v teh stanovanskih in kreditnih za
drugah ni obvezno. Odredbe o izstopu in izključitvi 
zadružnikov iz članstva, o postopanju, če umro, 
kakor tudi o njih odgovornosti za zadružne obvez
nosti se določijo s pravili teh zadrug. 

Za stanovanske in kreditne zadruge veljajo od
redbe v prvem odstavku člena 3., člena 4. (razen 
drugega stavka v drugem odstavku in razen posled
njih dveh odstavkov), člena 6., člena 7. (razen toč
ke 5. in poslednjega odstavka, ki se mora glasiti 
tako, kakor se določi s pravili; vendar pa no sme zna
šati odstotek na deleže članov od eventualnega pre
sežka več nego eskontna mera Narodne banke, a 
največ 6 %), potem člena 8. do člena 39., člena 45. 
do člena 55. in člena 75. te uredbe. 

Zveza predpiše poseben pravilnik za ustanav
ljanje in poslovanje stanovanskih in kreditnih za
drug.» 

Člen 12. 

V napisu nad členom 57. uredbe se izpreminja 
črka: «B.» pred besedo: «Zveza» v črko: «C». 

V drugem odstavku istega člena se dodajajo za 
besedama: «ali konsumne» besede: «, stanovanske 
in kreditne». 

Člen 13. 

V členu 59. uredbe se izpušča v točki 1.) beseda: 
«nabavljalne», na koncu pa se dodajajo besede: 
«, ustanovljene po tej uredbi». 

V točki 4.) se izpuščata besedi: «svojim zadruž
nikom», na njiju mesto pa stopajo besede: «in vse 
drugo, česar je treba za poslovanje njenih zadrug 
zaradi občega oskrbovanja zadružnikov». 

V točki 7.) naj stoji namesto besede: «zadruž
nikom» beseda: «zadrugam»; za to besedo pa se do
daja: «, da podpira s kreditom gradnje in nakupe 
stanovanj zadrug in da sama zida zadružne domove 
za stanovanje in za druge namene zadrug in urad
niških naprav». 

Točki 9.) se dodaja: «v ta namen ustanavlja in 
postavlja bolniško-posmrtne naprave za državne 
uslužbence (zadružnike), okrevališča, domove za. 
vzgajanje in negovanje otrok in sirot zadružnikov in 
podobne naprave». 

Na koncu tega člena se dodaja: 
«Od svojih glavnic mora porazdeliti Zveza za 

namene stanovanskih zadrug vsoto do 30 (trideset) 
milijonov dinarjev in za namene kreditnih zadrug 
vsoto do 30 (trideset) milijonov dinarjev. O zvišbi 
teh dveh vsot sklepa skupščina Zveze.» 

Člen 14. 

V členu 70. uredbe se postavlja za besedami: «s 
prebitkom rezervnega fonda Zveze» nova točka 4.), 
ki se glasi: 

«4.) iz glavnice, ki se obrazuje z odtegljaji, in 
sicer po 10 (deset) dinarjev na mesec od prejemkov 
vseh aktivnih državnih uslužbencev L, П. in Ш. ka
tegorije in po 5 (pet) dinarjev na mesec od prejem
kov vseh ostalih oseb, omenjenih v členu 1. te ured
be. Te zneske je odtezati v 36 mesečnih enakih ob
rokih izza dne 1. julija 1928. Za nove državne usluž
bence se začne odtezanje z dnem, ko se jim izplačajo 
njih drugi mesečni prejemki. Zneske odtezajo ura
doma državne blagajne, pri katerih dobivajo ome

njene osebe svoje prejemke ali pokojnine. Odteg-
njene zneske vknjižujejo državne blagajne kot depo
zit Zveze ter jih vložo v istem mesecu, v katerem 
se poberejo, pri poštni hranilnici na čekovni račun 
Zveze nabavljalnih zadrug državnih uslužbencev v 
Beogradu. To glavnico mora uporabljati Zveza 
prvenstveno za kreditiranje stanovanskih in kredit
nih zadrug. 

Ce se katera izmed spredaj omenjenih oseb v 
desetih letih od takrat, ko so se ji začeli odtezati 
zneski, ne okoristi z delovanjem stanovanslkih ali 
kreditnih zadrug, ima pravico do povračila odteg-
njene vsote.» 

Člen 15. 

V prvem odstavku člena 71. uredbe se glasi za
četek stavka: «Zadruge, ki se iz Zveze izključijo,». 

Člen 16. 

V členu 73. uredbe se izpreminja točka 5.) ter 
se glasi: 

«o.) ostanek se uporablja po sklepu redno skup
ščine za ustanovitev in ojačevanje fonda za pokri
vanje raznih škod (Zveze in zadrug) in za ojače
vanje fonda za naprave, omenjene v točki 9.) čle
na 57.». 

• Člen 17. 
V prvem odstavku člena 79. se izpuščajo be

sede: «po minimalnih postavkah»; namesto njih pa 
se postavljajo bosede: «petdeset odstotkov (50%) 
od navadnih tarif, določenih za prevoz poedinih vrst 
blaga». 

V drugem odstavku istega člena se dodajajo 
pred besedo: «Revizorji» besede: «Komisar ministra 
za finance in». 

Člen 18. 
Za členom 83. uredbe se dodaja nov člen 84., ki 

se glasi: 
«Te izprernembe in dopolnitve uredbe stopijo v 

veljavo, ko se razglase v ,SIužbenih Novinah'; vse 
zadruge, sprejete do tega dne v članstvo, kakor tudi 
Zveza morajo spraviti v enem letu svoja pravila v 
sklad s temi izpremembami in dopolnitvami.» 

Minister za finance: 
dr. B. Marković s. r. 

179. 
Pravila 

o opravljanju diplomskega izpita na višjih 
pedagoških šolah za učitelje na učiteljiščih 

in za šolske nadzornike.1" 
Člen 1. 

1.) Diplomski izpit za učit|Jje na učiteljiščih in 
za šolske nadzornike se opravlja pred izpraševalnim 
odborom. 

2.) Predsednik izpraševalnega odbora je rektor 
aH njegov namestnik. Člani izpraševalnega odbora so 
učitelji predmetov, iz katerih so opravlja izpit. 

3.) Učiteljski zbor določa rektorju namestnike, 
tako da mere biti za vsak odsek (vsako skupino 
predmetov) poseben izpraševal.ni odbor. Namestnik 
rektorju ne sme biti član, ki je učitelj izpitnega 
predmeta. Učiteljski zbor določa namestnike tudi 
članom izpraševalnega odbora. 

4.) 0 izpitih vodi izpraševalni odbor zapisnike, 
in sicer za vsak odsek (vsako skupino predmetov) 
p osebe. 

Člen 2. 

P r i j a v l j a n j e k i z p i t u . 
1.) Kandidati, ki žele opravljati diplomski izpit, 

morajo predložiti prošnjo rektorju višje pedagoške 
šole, na kateri žele opravljati izpit. 

K temu izpitu so smejo prijaviti: 
a) redni slušatelji višje pedagoške šole v naši 

kraljevini, ki so dovršili IV. letnik te šole ter se 
žele usposobiti za stalne učitelje na učiteljiščih ali 
za šolske nadzornike; 

b) absolventi filozofske fakultete, če dokažejo, 
da so poslušali najmanj dve leti predmeto pedagoške 
šole in da so delovali prav toliko časa na osnovnih 
ali meščanskih šolah ali pa na učiteljiščih; 

c) oni, ki jim prizna učiteljski zbor višje peda
goške šole študije na inozemskih šolah za enake iz
obrazbi, ki jo dajo višje pedagoške šole v naši kralje
vini, ter so pri tem naši državljani. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca.» z dne 9. maja 1928., št. 104/ХХХШ. 

2.) V prošnji je treba označiti, iz katere skupine 
želi kandidat opravljati diplomski izpit. 

Kandidati pod b) in c) točke 1.) tega' člena mo
rajo predložiti potrebne dokumente o študijah in 
službovanju, razen tega pa popis življenja s kratko 
razložitvijo študij in delovanja. 

3.) Kandidati, ki ne prihajajo k izpitu neposredno 
z višje pedagoške šole ali niso v učiteljski službi, 
morajo priložiti prošnji tudi nravstveno izpričevalo. 

4.) Prošnje in dokumente prijavljenih kandida
tov pregleda učiteljski zbor. 

Člen 3. 
S k u p i n e i z p i t n i h p r e d m e t o v . 

Skupine predmetov, iz katerih se opravlja di
plomski izpit, so določene z učnim načrtom višje 
pedagoške šole. 

Člen 4. 

R o k i za o p r a v l j a n j e i z p i t o v . 
Diplomski izpiti so opravljajo redoma naJ koncu 

šolskega leta in se morajo končati najkesnje do dne 
15. julija. 

Ponavljalni izpiti iz poedinih predmetov eo oprav
ljajo v začetku prihodnjega šolskega leta, če je 
padel kandidat iz enega predmeta; če pa je padel iz 
dveh predmetov, se opravljajo ponavljalni izpiti me
seca februarja prihodnjega šolskega leta. 

Naknadno opravljanje vsega diplomskega izpita 
sme dopustiti učiteljski zbor izjemoma, če so razlogi 
za to popolnoma opravičeni. V tem primeru se 
opravljajo eventualni ponavljalni izpiti vi. enega 
predmeta v začetku novega poluletja, iz dveh pa na 

I koncu tega šolskega leta. 

Člen 5. 
Diplomski izpit so deli na pismenega, ustnega in 

na nastop. 
Člen 6. 

P r e d m e t i , iz k a t e r i h s e o p r a v l j a i z p i t , 
1.) Kandidati, ki so dovršili IV. letnik višje peda

goške šole, opravljajo izmed strokovnih predmetov 
poedinih skupin (Člen 3., točka 1.) pismeni in ustni 
izpit iz dveh predmetov. Za tretji strokovni pred
met se jim smatra eden izmed onih, iz katerih se 
izprašujejo pri letnem izpitu in ki ga označijo sami 
v prijavi za izpit. 

2.) Predmeti, iz katerih se opravlja izpit, so: 

a) V p e d a g o š k e m o d s e k u : 
I. skupina: 

pod A: pedagogika; 
pod B: psihologija ali zgodovina filozofije; 
pod C: znanstveni predmet, o katerem je trajal 

pouk najmanj tri leta (prvi odstavek člena 6.); 
II. skupina: 

pod A: psihologija; 
pod B: zgodovina filozofije; 
pod C: znanstveni predmet, o katerem je trajal 

pouk trajal najmanj tri leta; 
III. skupina: 

pod A: logika s teorijo spoznavanja; 
pod B: zgodovina filozofije; 
pod C: znanstveni predmet, o katerem je trajal 

pouk trajal najmanj tri Jeta. 

b) V z g o d o v i n s k o - f i l o l o š k e m o d s e k u : 
I. skupina: 

pod A ali B: narodni jezik; narodna književnost; 
pod C: narodna zgodovina; 

II. skupina: 
pod A: tuj jezik; 
pod B ali C; narodna književnost;.narodni jezik; 

III. skupina: 
pod A: obča zgodovina ali narodna zgodovina; 
pod B: narodna zgodovina ali obča zgodovina; 
pod C: geografija. 

c) V p r i r o d n o - m a t e m a t i č n e m o d s e k u : 
I. skupina: 

pod A: matematika; 
pod B: fizika; 
pod C: kozmografija; 

П. skupina: 
pod A: zoologija ali botanika; 
pod B: botanika ali zoologija; 
pod C: kemija ali geologija z mineralogijo ali 

geografija ali etnologija; 

III. skupina: 
pod A: geografija (z etnologijo); 
pod B: zoologija ali botanika; 
pod C: botanika ali zoologija. 
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Ölen 7. 
Pri pismenem in ustnem izpitu so zahteva pre

gledno znanje o gradivu izpitnih predmetov in kore-
nitejše znanje o važnejših delih tega gradiva. 

Člen 8. ,s 

1.) Pismeni izpit ima, namen ugotoviti, koliko ve 
kandidat o nalogi, ki mu je dana, in kako umejo to 
znanje razložiti-, ne da bi rabil pripomočke. Dopu
ščena je samo raba- logaritmičnih tabel (brez obraz
cev). 

2.) Naloga za pismeni izpit sme biti sestavljena iz 
več vprašanj. 

Za zoologijo, botaniko, kemijo in fiziko so smejo 
dati namesto pismenih nalog praktična dela z even
tualno potrebnimi pismenimi pojasnili in nariski. 

3.) Pri pismenem izpitu obravnava vsak kandidat 
temo, ki mu jo da izpraševatelj sporazumno z izpra-
ševalnim odborom. 

4.) Za pismeni izpit iz p o edinih predmetov se d;i 
téma v zaČotku določenega časa. 

5.) Za izdelavo pismene naloge ima kandidat časa 
štiri ure. Toda za praktično delo pri izpitu iz pri
rodnih znanosti se sme ta čas na učiteljev predlog 
podaljšati za eno uro. 

6.) Pismeno delo se vrši pod nadzorstvom enega 
ali več članov, kakor pač sklene izpraševalni odbor. 

Ko j© ta izpit končan, pobere nadzorstveni član 
izpraševalnega odbora od kandidatov koncepte in 
prepise ter jih pošlje pod pečatom dotičnemu pred
metnemu učitelju. 

7.) Pismeni izdelek se ocenja s številkami od 
' 1 do 10; najnižja povoljna ocena je 6. 

8.) Pismeni izdelek ocenjata predmetni učitelj m 
nn član iste ali sorodne stroke, ki ga določi izpraše-
valni odbor. 

9.) Po končanem pismenem izpitu da oceno uči
telj. Če bi drugi ocenjevatelj ugovarjal, določi oceno 
izpraševalni odbor. Ob enaki porazdelitvi glasov od
loči glas predmetnega učitelja. 

10.) Kandidat, ki pokaže pri pismenem izpitu ne
zadosten uspeh iz enega predmeta, se no pripusti k 
ustnemu izpitu iz tega predmeta. Če dobi tudi iz 
drugega predmeta pri pismenem izpitu nezadostno 
oceno, se zavrne od nadaljnjega izpita z Toki, dolo
čenimi s členom 4. teh pravil. 

11.) Pismeni izpit se sme ponavljati samo v iz
jemnih primerih po sklepu učiteljskega zbora tudi 
tretjikrat. 

12.) Če kandidat ne pride k ustnemu izpitu in ne 
opraviči izostanka, se njegov pismeni izdelek ne 
vzame v poštev. 

13.) Če se dokaže, da je kandidat pismeni izdelek 
prepisal ali izdelal s tujo pomočjo, se zavrne od na
daljnjega izpita za leto dni. Če stori isto tudi dmgič, 
ne sme vobče več opravljati diplomskega izpita. 

Člen 9. 
U s t n i i z p i t . 

1.) Izpraševanje se vrši po predmetih. Red iz
praševanja določi predsednik. Po sklepu izpraševal
nega odbora se smejo dajati vprašanja tudi zapisana 
na listkih. Slušatelj sme potegniti tudi drugo vpra
šanje, toda to so vpiše v izpitni zapisnik. 

2.) Ustnemu izpitu prisostvujejo predsednik in 
vsi člani ali njih namestniki. 

3.) Izpit iz vsakega predmeta sme trajati največ 
tri četrt ure. 

4.) Ustnemu izpitu smejo prisostvovati tudi ostali 
učitelji višjo pedagoške šole, z dovolitvija predsed
nika pa tudi kandidati, ki opravljajo izpit iz iste 
skupino predmetov. 

5.) Če kandidat prekine ustni izpit, mora iznova 
opravljati ves izpit, razen čo ga prekino po oceni 
izpraševalnega odbora iz opravičenega vzroka. 

Člen 10. 
S k l e p i o u s p e h u p r i i z p i t u . 

1.) Po končanem ustnem izpitu iz poediniih pred
metov odloči izpraševalni odbor o uspehu kandi
datov. 

2.) Tudi pri ustnem izpitu se ocenja uspeh iz po-
edinih predmetov s številkami od 1 do 10, pri čemer 
je 6 najnižja povoljna ocena. 

3.) Predmetni učitelji predlagajo oceno za vsa
kega kandidata, določi pa jih izpraševalni odbor. 
Potem se izvede iz vsakega predmeta pri pismenem 
in ustnem izpitu obča ocena kot aritmetična sreda, 
pri čemer se všteje polovična1 ocena'po mnenju uči
teljskega zbora. 

Ocene se dajo z večino glasov. Ob enaki poraz
delitvi glasov odloči glas predmetnega- učitelja. 

Člen 11. 
N a s t o p . 

1.) Ta del izpita ima namen pokazati, ali umeje 
kandidat praktično uporabljati učna načela m ali 
ima sposobnost za uspešno delovanje. 

2.) Kandidat ima samo en nastop, in sicer iz prve
ga predmeta po razporedu, ki ga določi izpraševalni 
odbor. 

3.) Tèmo za nastop določi izpraševalni odbor 
glede na predelano gradivo v razredu, kjer naj se 
izvrši nastop. 

Téma se da kandidatu dan prej. 
Kandidat jo mora pismeno obdelati in jo pred 

nastopom oddati dotičnemu učitelju. 
4.) Nastopi se vrše v prvi vrsti na učiteljiščih. 
5.) Nastopu mora prisostvovati večina članov iz

praševalnega odbora (ali njih namestniki). 
G.).Po končanem nastopu odloči izpraševalni od

bor takoj o njem. Tudi nastop se ocenja s številkami 
od 1 do 10. Ocena se daje z večino glasov. Ob enaki 
porazdelitvi glasov odloči glas predsednikov ali glas 
njegovega namestnika. 

7.) Če so oceni nastop z oceno najmanj 6, je kan
didat prebil diplomski izpit. 

Čo jo ta ocena manjša od 6, morai kandidat v 
prihodnjem roku iznova nastopiti z novo temo. 

Če se oceni tudi takrat nastop z oceno, manjšo 
od 6, ga smo v prihodnjem roku drugikrat ponav
ljati z novo tèmo. 

V opravičenih primerih (kakor prekinitev pouka 
v šolah, kjer so mora izvTŠiti nastop po pismenem 
izpitu itd.) sme imeti kandidat nastop tudi pred dru
gimi izpiti ob zgoraj predpisanih pogojih. V tem pri
meru se, če dobi nezadostno oceno iz nastopa in še 
enega prodmeta pri izpitu, zavrne od nadaljnjega 
izpita za pol leta. 

Člen 12. 

Sklep izpraševalnega odbora priobči predsednik 
kandidatu takoj vpričo članov izpraševalnega od
bora. ! 

Člen 13. ' j 
I z p r i č e v a l o o d i p l o m s k e m i z p i t u , j 

1.) Izpričevalo o opravljenem diplomskem izpitu 
podpišejo poleg predsednika vsi člani izpraševalnega 
odbora. 

2.) V izpričevalo se vpišejo: 
a) osebni podatki: ime in priimek, kraj, dan in 

leto rojstva, vera, dovršene študije, kraj, iz kate
rega je prišel kandidat na višjo pedagoško šolo; 

b) čas, ko jo opravljal diplomski izpit: 
c) katerikrat je opravljal ta izpit; 
č) ocene predmetov, iz katerih je opravljal, izpit, 

in letne ocene predmetov, iz katerih izpita- ni oprav
ljal. 

Člen 14. 
V r e d n o s t i z p r i č e v a l a . 

Izpričevalo o diplomskem izpitu višjega tečaja 
dajo kandidatom pravico za stalno učitelje na uči
teljiščih in za šolske nadzornike. Za njih nadaljnje 
napredovanje je treba opravljenega profesorskega 
izpita po zakonu o tem izpitu. 

Člen 15. 
D e n a r n e n a g r a d e z a d i p l o m s k i i z p i t . 

Kandidati pod b) in c) v točki 1.) člena 2. teh 
pravil plačujejo predsedniku in članom izpraševal
nega odbora nagrado, ki jo določa minister za pro-
sveto na predlog učiteljskega zbora višjih peda
goških šol. 

Člen 16. 
P o r o č i l o o d i p l o m s k e m i z p i t u . 

O vsakem končanem diplomskem izpitu predloži 
rektor ministrstvu za prosveto pismeno poročilo z 
imeni vseh kandidatov, ki so opTavljaM. izpit, in a 
ocenami njih uspeha. 

* * * 

Na podstavi mnenja glavnega prosvetnega sveta, 
podanega v 1584. redni seji z dne 16. marca 1928., 
odobrujem priložena pravila. 

V B e o g r a d u , dne 9. aprila 1928.; P. br. 5675. 

Minister za prosveto: 
MIlan Grol s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
List, ki ga je prepovedano uvažati in 

razširjati.* 
Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 

br. 5278 z dne 17. maja 1928. je prepovedano, uva
žati v našo državo in razširjati v njej madžarski 
mladinski list «Ttindérvâsar», ki izhaja po enkrat na 
teden v Budimpešti, ker je, dasi je mladinski list, 
dokazano, da služi ideji «Velike Madžarske». 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 22. maja 1928.; D. Z. br. 5278. 

Razglas o knrzih listin, 
izdanih na zlato ali inozemsko valuto, 

za čas od dne 1. do vStetega dne 
30. jnnija 1928.** 

Da bi se pravilno pobirale takse po zakonu o 
taksah in pravilno določala pristojnost za sojenje, 
je določil gospod minister za finance z odločbo 
I. br. 10.860 z dne 22. maja 1928., ker se menjava 
vrednost listin, izdanih na zlato ali inozemsko va
luto, proti dinarju, nastopne kurze, po katerih se 
morajo preračunavati na vrednost dinarja vse listine, 
ki slovejo na zlato ali inozemsko valuto: 

1 napoleondOT Din 218-90 
turška lira » 247-40 
angleški funt » 277-30 
dolar * 56-80 
kanadski dolar » 

1 zlata nemška marka . . . » 
1 zlati zlot * 
1 avstrijski šiling » 
1 belg » 

56-50 
13-59 
6-37 
8 — 
7-93 
9-93 

223-60 
1094-60 
299-20 

2291-60 
35-15 
41 — 

1523— 
1523-70 
1521-50 
952-50 

74-15 
168-25 

1 pengö 
100 francoskih frankov . . . . 
100 švicarskih frankov . . . . 
100 italijanskih lir . • 
100 nizozemskih goldinarjev . 
100 romunskih lejev 
100 levov 
100 danskih kron 
100 švedskih kron 
100 norveških kron . . . . 
100 pezet 
100 drahem 
100 češkoslovaških kron . . 
Ti kurzi morajo veljati za čas od dne 1. do dne 

30. junija 1928. 
Po teh kurzih se pobirajo tudi luške takse. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 22. maja 1928.; št. 10.860. 

Razglas o novi emisiji pivskih znamk.* 
Gospod državni podtajnik za finapce je odredil z 

odlokom z dne 2. maja 1928., št, 67.560, da se dado 
dne 1. junija 1928. v obtok novoizdelane pivske 
znamke po 0-44 Din, stare pa ostanejo v obteku, do
kler se ne porabijo. 

Popis novih pivskih znamk je ta-le: 
Lik je sestavljen iz treh okroglih polj, ki so zve

zana med seboj s trakasto šaro. V srednjem, največ
jem polju sta natisnjena med dvema krogoma zgoraj 
v cirilici, spodaj v latinici: napis «Kraljevina Srba, 
Hrvata i Slovenaca», v belem srednjem polju pa 
cenai «Din 0-44 Din». 

V okroglih belih poljih na obeh straneh lika je 
natisnjen po en državni grb, ki ga obroblja šara'4z 
pičic in črtic. 

Trakasti deli znamke, ki vežejo obe zunanji okro
gli polji s srednjim poljem, imajo v srednjih črnih 
poljih napis: «Trošarinska marka za pivo> — na levi 
v cirilici, na desni v latinici; obe polji obroblja na 
zgornji in spodnji strani šara, ki predstavlja ječmen. 

Pod levo in desno trakasto šaro, na obeh straneh 
srednjega polja, sta napisa: «Falsifikovanje^ kazni se 
po krivičnom zakonu», in sicer na levi v cirilici, na 
desni pa v latinici. 

Velikost lika: Zunanji krog srednjega okroglega 
polja ima v premeru 34 mm, ostali del lika je širok 
15 mm, dolžina (skupna) lika pa znaša 124 mm. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 30. maja 1928., št, 122. 

** «Službene Novine kraljevine Stba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 29. maja 1928., št. 121. 
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Barva lika je zelena. 
Papir je isti kakor pri pivskih znamkah dose

danje emisije. 
Iz generalne direkcije davkov v Beogradu, 

dne 25. maja 1928.: št. 67.560. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

P. br. 4085. 3 — 3 

Razpis učiteljskih služb na osnovnih 
šolah ljubljanske oblasti. 

Na osnovnih Šolah ljubljanske oblasti so raz
pisane s t a l n e u č i t e l j s k e s l u ž b e . 

Prošnje naj se vlože pri pristojnem šolskem 
upraviteljstvu 

n a j k a s n e j e d o d n e 2 0. j u n i j a 1 9 2 8 . 
Popolni razpis učiteljskih služb glej v Uradnem 

listu 51 z dne 26. maja 1928. 

V L j u b l j a n i , dne 16. maja 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vršilec dolžnosti prosvetnega inšpektorja 

dr. Capuder s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. št. 17/13. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborske oblasti 

od dne 1. januarja do dne 3 1 . decembra 1927. 

S r ez 
ž ! "Si 

o > 
e 6 ° 

Vnetje hrbteničnega mozga. — Polyomyelitis acuta. 
Maribor, ievi breg . ; . | 1 i 1 ' . ! 

Parotitis epidemica. 
. ; 9 ; 9 j . I . 

Mumps. 
Murska Sobota . . 

Skupina tihiznih bolezni. 
Celje 
Celje, mesto . . . 
Čakovec 
Dolnja Lendava. . 
Gornji grad. . . . 
Konjice 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Murska Sotota . . 
Prelog 
Prevalje 
Ptuj 
Ptuj, mesto. . . . 
Slovenjgradec . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

10 
3 
4 

81 
7 
6 
8 

17 
14 
14 
4 

13 
7 
8 

19 
11 
19 

5 
13 
12 

77 
7 
4 

10 
14 
14 
14 

3 
11 
17 
9 

20 
8 

18 
5 

11 
11 

25 I 258 I 253 

Griža. — Dysenteria. 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 

_ Murska Sobota . . 
^Prelog 
i Prevalje 
i Ptuj 
! Slovenjgradec . . 
; Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

2 
11 
1 

27 
1 
8 
13 
1 
1 

2 
6 
1 

20 
1 
4 

10 
1 
1 

14 

5 

7 

2, 
3 

16 

65 46 18 

Škrlatinka. — Scarlatina. 
: Celje 
i Celje, mesto . . . 
i Čakovec 
; Dolnja Lendava . . 
: Gornji grad . . . 
i Konjice 
: Ljutomer . . . . 
! Maribor, desni breg 
! Maribor, levi breg . 
: Maribor, mesto . . 
j Murska Sobota . . 
: Prelog 
\ Ptuj 
! Ptuj, mesto . . . 
! Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

4 
1 

10 

1 
1 
7 

10 
2 

49 
9 

38 
17 
21 
26 
3 
69 
40 
8J 
37 
3 

51 
28 
9 

50 
7 

31 
23 
20 
24 
3 
63 
31 
82 
38 
4 

44 
26 
8 

1 

7 
2 
1 
t 

3 
5 
4 
7 
1 
6 
4 
1 

38 481 I 454 42 23 

S r e z 
Si 
Џ 
Z o 

n > 

Norice. Varicellae. 

Celje . 
Prevalje 

10 
2 

10 
2 

Skupaj 12 12 

OSpicc. — Morbilli. 

Celje 
Celje, mesto . . 
Čakovec . . . . 
Dolnja Lendava . 
Gornji grad . . 
Ljutomer . . . 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto . 
Murska Sobota . 
Prevalje . . . . 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 

Da vica 
Celje 
Celje, mesto . . 
Čakovec . . . . 
Dolnja Lendava . 
Konjice . . . . 
L j u t o m e r . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto . 
Murska Sobota . 
Prelog 
Prevalje . . . . 
Ptuj 
Ptuj, mesto. . . 
Slovenjgradec . 
Šmarje pri Jelšah_ 

Skupaj 

3 
2 
1 

18 
3 

33 
41 

7 
18 
9 

17 
5 

3 
2 
1 

18 
3 

33 
40 

8 
17 
9 

14 
5 

157 ! 153 

Diphteria et Croup. 

5 ! 

8 
4 

10 
5 
8 
6 

22 
28 ! 34 

15 

27 
4 

10 
19 
2 
6 

16 
1 
7 

16 
2 
6 
7 8 ! 

34 j 162 j 149 | 28 ! 19 

Nalezljivo vnetje možganov. — Meningitis cerebro
spinalis epidemica. 

I 1 I l 

1 1 
Celje j 
Celje, mesto . . . 
Šmarje pri Jelšah . , ! 1 1 

Skupaj 1 

| Drcmavica. — Encephalitis lethargica. 
i Konjice | . I 1 i . | 1 | 

Dušljivi kašelj 
Celje 
Konjice . . . . 
Ljutomer . . . 
Maribor, levi breg 
Murska Sobota . 
Prelog 
Prevalje . . . . 
Ptuj 
Ptuj, mesto . . 
Šmarje pri Jelšah 

Pertussis. 

7 
6 

6 
5 
23 
8 
55 
2 
4 

67 
31 
40 

4 
5 
23 
45 
59 
1 
4 
56 
31 
40 

2 
, 

2 
1 

3 8 

Skupaj 43 241 i 268 

Sen. — Erysipelas. 
, Celje 

Celje, mesto . . 
j Čakovec . . . . 
! Gornji grad . . . 
j Konjice i 

Ljutomer . . . . j 
I Maribor, desni breg J 
I Maribor, levi breg . ' 

Maribor, mesto . . 
| Murska Sobota . . 
j Prelog 
! Prevalje 
< Ptuj 

Ptuj, mesto. . . . 
| Slovenjgradec . . 
! Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

11 
6 
5 
1 
3 
5 
2 
2 

11 
3 
2 
4 
6 
5 
9 
1 

76 63 i 9 

Smrkavost. 
Konjice I 

• Malleus. 

l i l i 

K;-wi*a odrevenelost. — Tetanus. 
Čakovec . . . . 
Konjice . . . . 
Ljutomer . . . 
Murska Sobota . 
Prelog 
Ptuj 
Slovenjgradec . 
Šmarje pri Jelšah 

1 3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 

! 14 

3 

2 

2 
8 

- . 1 1 
1 
1 
1 
1 
2 

6 1 Skupaj 

Malteška mrzlica. — Fcbris melitensis. 
Murska Sobota . . i . | 2 , 2 | . | 

Steklina. — Lyssa (rabies). 
Maribor, levi breg 
Šmarje pri Jaršah 

Skupaj 

S r e z s I g« =3 .C 

o •* 
E сл o 

o ^ 

Čakovec 
Dolnja Lendava . . 
Konjice 
Maribor, desni breg 
Prelog 

Vranični prisad. — Anthrax. 
9 1 8 1 
1 i 1 I 
I ' l l 

I 1 

Skupaj . ; . | 18 | 17 j . | 1 
V M a r i b o r u , dne 25. maja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Vet. br. 51/23. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 28. maja 1928. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mostnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i б п i p r i s a d . 

Čakovec: Čakovec, okolica (Mihovljan 1 dvorec). 
Maribor, deeni breg: Dežno (Varoš 1 dvorec). 

S m r k a v o s t . 

Maribor, levi breg: Šetarova-Radehova (Šetarova 
1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje: Sv. Pavel pri Preboldu (Prebold 1 dvorec). 
Maribor, levi breg: Ščavnica (Ščavnica 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 28. maja 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Bazglasi sodisi in sodnih oblastev. 
U VII 1945/27—6. 1251 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano okrajno sodišče je razsodilo s sodbo 

z dne 15. marca 1928., da je Josip K o š a r , rojen 
dne 22. aprila 1882. v Gornjem Porčiču, po poklicu 
pek v Mariboru, Frankopanova ulica št. 9, kriv pre
stopka po členu 8. zakona o pobijanju draginje živ-
ljenskih potrebščin in brezvestne spekulacije, stor
jenega s tem, da je prodajal dne 2. decembra 1927. 
v Mariboru žemlje, ki so tehtale namesto predpisa
nih ПУ2 dkg samo po 5 dkg, torej zmanjševal porcije 
življenskih potrebščin pri prodaji. 

Zaradi tega je bil obsojen po členu 8. z uporabo 
člena 16. zgoraj navedenega zakona na 1 dan zapora 
in na 200 dinarjev denarne kazni, ki se izpremeni 
ob neizterljivosti v nadaljnjo kazen 4 dni zapora. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VIL, 
dne 24. maja 1928. , 

S 14/28—3. 1254 

Konkurzni oklic 
Razglasitev konkurza o imovini Franca F r 1 i c a, 

posestnika v Volaki št. 14, pošta Tra ta pri Poljanah 
nad Škofjo Loko. 

Konkurzni komisar: dr. Jakob P r e š e r n, pred
stojnik okrajnega sodišča v Škofji Loki. 

Upravnik mase: dr. Fran Jerala, odvetnik v 
Škofji Loki. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Škofji 
Loki dne 1 1 . j u n i j a 1 9 2 8. ob desetih. Oglasitveni 
rok do dne 1 5. j u l i j a 1 9 2 8 . Ugotovitveni narok 
pri istem sodišču dno 3 0. j u 1 i j a 1 9 2 8. ob desetih. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
cine 30. maja 1928. 

A I 213/28—19. ^ 6 8 

ÔkTic, s katerim se sklicujejo zapuščinski 
upniki. 

Roža F i k, rojena Čurn, zasebnica v Ljubljani, 
Stari trg št. 34, je dne 5. marca 1928. umrla. 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine, se pozivljejo, 
naj jih napovedo in dokažejo pri tem sodišču v sobi 
št. 34 dne 3 0. j u n i j a 1 9 2 8. ob devetih ustno ali 
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pa do tega dno pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, ki 
niso zavarovani z zastavno pravico, nikake nadaljnje 
pravico do to zapuščine, ' ako bi zaradi plačila na
povedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 28. maja 1928. 

P 39/28—2. i O 5 3 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 

19. aprila 1928., L 14/26—41, je bil Janez T o p o 
r i g, posestnik v Cadovljah št. 2, zaradi zapravlji-
vosti omejeno preklican. 

Za pomočnika mu je postaven Jožef Valjavec, 
posestnik v Zabijah št. 1. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek L, 
dne 8. maja 1928. 

P G7/28—1. 
Razglasitev preklica. 

1073 

S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 
17. aprila 1928., opr. št. L 4/28—11, je bil Janez 
F r o v a t, po domače Klančar, stanujoč v Kandiji 
št. 44, zaradi pijančevanja omejeno preklican. 

Za pomočnika mu jo postavljen Marko Zupančič, 
služitelj pri okrožnem sodišču v Novem mestu,. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek L, 
dne 8. maja 1928. 

Cenilna vrednost: 114.500 Din; najmanjši ponu-
dek: 76.334 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščate dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi ee ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 22. maja 1928. 

E 70/28—9. 1039 
Dražbeni oklic. 

Dne 19. j u n i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Hotič, vi. št. 113 in 234. 

Cenilna vrednost: 15.024 Din 3 p; vrednost prite-
klin: 35 Din (že všteta v cenilni vrednosti); najmanjši 
ponudek: 10.017 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljali 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Litiji, 
dne 2. maja 1928. 

Cenilna vrednost: 59.627 Dim 30 p; vrednost pri-
teklin: 1140 Din; najmanjši ponudek: 40.511 Din 
62 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi ве ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mareobergu, oddelek IL, 
dne 24. aprila 1928. 

E 1252/28—9. 895 
Dražbeni oklic. 

E 85/28. 1156 

L 9/25—3, P 152/14—32. P 95/26—5, P 129/26—3, 
P 175/26—3. P 25/27—3, P 49/27-Д P 43/28—2 
in P 70/28—3. 1250 

Oklic 
I. Ker sta preklicanca ozdravela, se razveljavlja 

preklic: 
a) z dne 11. septembra 1923., L 8/23—6, Ivana 

G o s t e n č n i k a , krojača v Kotljah; 
b) z dne 20. julija 1914., L 1/14, Franceta K a m 

n i k a , posestnika v Guštanju., 
II. Preklicane so bilo te-le osebe: 
1.) Jožefa L e č n i k a r , dekla v Libeličah, za

radi umobolnosti popolnoma (sklep z dne 5. junija 
1926., L 3/26—€); skrbnica: Marjeta Widermann, 
dekla v Libeličah; 

2.) Terezija P e č n i k, kočarjeva hči v Crnečah, 
zaradi umoboilnosti popolnoma (sklep z dne 20. ju
lija 1026., L 6/26—5); skrbnik: Alojzij Pečnik, kočar 
v Črncčah; 

3.) Barba K r i če j , posestnica na Suhem vrhu, 
zaradi zapravljivosti omejeno (sklep z dne 18. de
cembra 1926., L 7/26—10); pomočnik: Pavel Kričej, 
posostničin mož na Suhem vrhu; 

4.) Apolonija P u c, dekla v Koprivni, zaradi 
umobolnosti popolnoma (sklep z dne 31. januarja 
1927.. L 8/26—6); skrbnik: Jožef Puc, posestnik v 
Koprivni; 

5.) Jakob S e n č n j a k, mehanik v Kotljah, za
radi umobolnosti omejeno (sklep z dne 5. aprila 
1927., L 1/27—6); pomočnik: Ivan Grabner, !lesni 
trgovec v Kotljah; 

6.) Jurij U1 e e j , kočar na Libeliški gori, zaradi 
umobolnosti popolnoma (sklep z dne 26. novembra 
1927., L 6/27—6); skrbnica: Helena Ulcej, gospodinja 
na Libeliški gori; in 

7.) Jožefa E r j a v e c , tesarjeva žena na Dolgem 
brdu, zaradi umobolnosti popolnoma (sklep z dne 
26. aprila 1928., L 2/28—16); skrbnik: Ivan Erjavec, 
tesar-na Do%em brdu. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek I., 
dne 24. maja 1928. 

Dražbeni oklic. 

Ne 98/28—11. 
Oklic. 

1249 

V preklicni stvari Milana M a r t i n o v i č a iz Ro
gaške 'Slatine, sedaj v bolnici za' duševne bolezni na 
Studencu, se pozivljejo vsi njegovi upniki, naj 
naznanijo terjatve podpisanemu sodišču do dne 
1 5. j u n i j a 1 9 2 8 . 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek L, 
dne 30. maja 1928. 

Dne 16. j u n i j a 1 9 2 8. ob osmih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Iljaševci, vi. št. 123 in 229, zem
ljiška knjiga Križevci, vi. št, 122, in zemljiška knjiga 
Stara Nova vas, vJ. št. 357. 

Cenilna vrednost: 31.495 Din 75 p; najmanjši po
nudek: 20.997 Din 16 p. ' 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja, na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek II., 
dne 12. maja 1928. 

Dne ,*18. j u n i j a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga za davčno občino mesto Mari
bor, vi. št. 222 (pritlična hiša v Mariboru, Glavni trg 
št. 21, prizidano dvoriščno poslopje, gospodareko 
poslopje, zemljiška parcela št. 91). 

Cenilna vrednost: 165.621 Din 7 p; najmanjši po
nudek: 82.810 Din 53 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 12. aprila 1928. 

E 93/28. 1162 
Dražbeni oklic 

Dne 1 6. j u n i j a 1 9 2 8. ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Berkovci, vi. št. 26 in 30. 

Cenilna vrednost: 48.672 Din 10 p; najmanjši po
nudek: 32.448 Din 6 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, siceT bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek II., 
dne 12. maja 1928. 

E 109/28—14. 1169 

E 4561/27—19. 1158 
Dražbeni oklic. 

Dne 1 5. j u n i j a 1 9 2 8. ob enajstih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 27 dražba polovice nepre
mičnin: zemljiška knjiga Grajska vrata, vi. št. 168 
(dvonadstropna hiša in gospodarska poslopja v Mari
boru, Meljska cesta št. 9). 

Cenilna vrednost: 391.868 Din, torej polovice 
195.934 Din; najmanjši ponudek: 97.967 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 8. maja 1928. 

E 68/28—9. 1028 

Dražbeni oklic. 

Dražbeni oklic. 

E 1094/27—12. 1226 

Dražbeni oklic 
Dne 2 1 . j u n i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo na licu 

mesta v Gomilici dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Gomilica, vi. št. 174, pod B 11., 12., 13. a in C 
do celote pare. št. 684 (hiša, dvorišče, vrt). 

Dne 2 1 . j u n i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Cerkovska vas, vi. št. 52: hiša, 
cenilna vrednost 20.000 Din, najmanjši ponudek 
10.000 Din, in 16 zemljiških parcel, cenilna vrednost 
32.650 Din, najmanjši ponudek 21.767 Din.. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Logatcu, oddelek II., 
dne 18. maja 1928. • 

E 211/28—10. 969 

Dražbeni oklic. 
Dne 13. j u n i j a 1 9 2 8 . ob po; desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Remšnik, vi. št. 9 in 49. 

Dne 15. j u n i j a l 9 2 8 . o b devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Župečjo vas, yl. 
št. 38, in zemljiška knjiga za davčno občino Skrblje, 
vi. št. 48. 

Skupna cenilna vrednost: 72.444 Din 5 p; vred
nost priteklin: 13.000 Din; najmanjši ponudek: 
49.165 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, H je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 21. aprila 1928. 

E 94/28—7. 1172 
Dražbeni oklic 

Dne 16. j u n i j a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Spodnja Nova vas, vi.' št. 73, in 
zemljiška knjiga Vrhloga, vi. št. 440 in 216, in V^inke 
vi. št. 152, katastralna občina Vrhloga. 

Cenilna vrednost: 52.786 Din 85 p; vrednost pri
teklin: 1400 Din; najmanjši ponudek: 35.191 Din 22p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale' dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
.glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek IL, 
dne 27. aprila 1928. 
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1152 II V p i s a l e so s e i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

369. Živinorejska zadruga na Bohinjski Beli, regi-
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Lovro Poljanec; 
vpisal pa se je novi član načelništva Martin Drolc, 
župnik na Bohinjski Beli. 

L j u b l j a n a , dne 7. maja 1928. 

370. Gospodarska zadruga na Češnjici pri Želez
nikih, regislrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se člani načelništva Mohor Demšar, 
Luka Pfajfar in Miha Habjan; vpisali pa so se novi 
člani načelništva Franc Demšar, sodar v Rudnem, 
Matija Lotrič, posestnik v Dražgošah, in Peter Me
sec, posestnik na Češnjici. 

L j u b l j a n a , dne 30. aprila 1928. 

371. Lesnoindustrijska zadruga v Črni pri Pre
valgali, registrovana zadruga z omejeno za
vezo : 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Valen
tin Grubelnik; vpisal pa se je novoizvoljeni clan 

Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l e so s e n a s t o p n e z a d r u g e : 

366. Sedež: Veliko Trebeljevo. 
Besedilo firme: Mlekarska zadruga v Trebelje-

vem, registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Zadruga ima namen, 
1.) graditi potrebne zadružne prostore in na

bavljati stroje za izdelovanje mlečnih proizvodov; 
2.) prevzemati od svojih zadružnikov mleko, iz

delovati mlečne proizvode ter vse to razpečavati. 
Zadružna pogodba z dne 14. novembra 1926. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim de

ležem in pa z njega dvakratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z oglasi, nabitimi v urado-

valnici. * 
Načelništvo sestoji iz predsednika in štirih za

družnikov. Člani načelništva so: Franc Mlakar, po
sestnik v Velikem Trebeljevem; Jožef Zupančič, 
posestnik v Volavljah; Jožef Janežič, posestnik v 
Malem vrhu št. 2; Ivan Kamnikar, posestnik v Rav
nem brdu št. 5; Anton Ulčar, posestnik v Gozdu-
Reki št. 5. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo, ki 
podpisuje zanjo tako, da postavljata pod njeno 
firmo po dva člana načelništva svoja podpisa. 

L j u b l j a n a , dne 6. maja 1928. 

367. Sedež: Zavodna (občina Okolica Celje). 
Besedilo firme: Vodovodna zadruga v Zavodni 

— Okolica Celje, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, ukori-
ščati tako zvani «Zegnani studenec», izvirajoč na 
parceli št. 277, katastralna občina Zagrad, za pre-
skrbovanje zadružnikov in prebivalcev v Zavodni j 
in okolici z vodo v kmerijsko-gospodarske svrhe. ' 
Če bi ta studenec ne zadoščal, sme ukoriščati tudi 
druge studence na drugih posestvih. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 30. marca 
1928. 

Opravilni delež znaša 50 Din ter se mora pla
čati ob pristopu. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim de
ležem in pa z njega osemdesetkratnim zneskom. , ђ g { 2 ( n a g e ] n i k ) , Le 0 Kosmač, h. št. 6 (podnačel-

Oznanila se izvršujejo z oznanili, nabitimi v vezi n i k ^ I v a n Z[m^ h g t ^ I i V a n Hudovernik, h. št. 20, 
vsakokratnega načelnika. ; i n J a n e z (juzelj h. št. 12 — vsi posestniki na Dov-

Načelništvo sestoji iz načelnika, blagajnika in j e m 

379. Hranilnica in posojilnica v Laškem, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je iz načelništva Valentin Kosmus; 
vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva Alojzij 
Lešnik, posestnik in rudar na Rečici št. 59. 

C e l j e , dne 2. maja 1928. 

380. «Bajtar», registrovana stavbna in kreditna 
zadruga železniških uslužbencev v Ljubljani, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva sta izstopila Mile Sertič in Mirko 
Heren; v načelništvo pa sta vstopila Venceslav 
Černigoj, železniški uradnik 1/5 v Ljubljani, Poljan
ska cesta št. 73, in Viljem Zupan, železniški uradnik 
HI/1 v Ljubijani,.^phoričeva ulica št'. 16. 

L j u b l j a n a , dne 17. aprila 1928. 

381. «Dom», stavbena zadruga državnih nameščen
cev in upokojencev, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo v Ljubljani: 

Iz načelništva so izstopili Žarko Boltavzer, Jožko 
Koren, Josip Schleimer in Henrik Wimmer; v na
čelništvo pa sta vstopila Leopold Primožič, višji 

načelništva Peter Tomazin, rudar v 
M a r i b o r , dne 26. aprila 1928. 

i 
I 

372. Čevljarska gospodarska zadruga na Dobračcvi j 

Mežici onkraj. ' pisarniški oficial, in Leopold Sparhakel, računski 
i uradnik — oba ,v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 23. aprila 1928. 

382. «Dom», stavbena zadruga državnih nameščen
cev in upokojencev, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo v Ljubljani: 

Na občnem zboru z dne 26. marca 1928. so se 
sprejela nova zadružna pravila, ki se razlikujejo 
od starih le v členih 2., 21., 23., 25. in 28. 

Zadruga ima po § 2. namen, preskrbovati čla
nom poceni in zdrava stanovanja ali lastna do-
movja v Ljubljani in bližnji okolici. Zato kupuje, 
prezidava ali gradi na novo primerna domo.vja ter 
jih prodaja članom ali pa jim oddaja v njih stano-

ivanja v najem. Zadruga tudi pomaga članom, da si 
i sami preskrbe stavbišča in grade hiše; zato jim 

, „ , , , т̂  . . . „!daie posojila iz lastne imovine ali pa posreduje, 
Mlekarska zadruga na Dovjem, registrovana ; J ^ ^ & ^ ^ 

Svoje razglase objavlja zadruga v Uradnem listu 

pri Žireh, registrovana zadruga z omejeno za 
vezo: 

Na občnem zboru z dne 1. aprila 1928. se je iz-
premenil § 25. zadružnih pravil. 

L j u b l j a n a , dne 23. aprila 1928. 

373. Lesna zadruga v Dolenji vasi pri Ribnici, r. z. 
z o. z. 

Vpisala se je zaznamba, da se je zadruga raz-
družila po likvidaciji. 

Likvidatorji so člani načelništva. 
N o v o m e s t o , 1. maja 1928. 

374. 

dveh odbornikov. Člani prvega načelništva so: Leo 
pôTd Svetličič, h. št. 89, dr. Valentin Flerin, h. št. 66, 
Mirko Meglic, h. št. 8, Lovrenc Ota, h. št. 4, Matko 
Žagar, h. št. 85 — vsi v Zavodni. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 

postavljata po dva člana načelništva pod njeno na
pisano ali s pečatnikom odtisnjeno firmo svoja 
podpisa. 

Zadruga je član Zadružne zveze v Celju. 
C e l j e , dne 11. aprila 1928. 

368. Sedež: Želimlje. 
Besedilo firme: Mlekarska zadruga v Želimljah, 

registrirana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše

vati gospodarstvo in nravno povzdigo članov; zato 
1.) sprejema od članov mleko, ga predeluje v 

zadruga z omejeno zavezo: 
Iz načelništva so izstopili Maks Pezdirnik Ru-• n Q 

dol Abruc, Karel Paulus, Janez Peterman in Viktor , S a B e l n i 8 t V 0 „ ^ Д n a c e l n i k a i n š e s t ih članov. 
îet™Â 1™^?\°1а„11Г?Vlh« ™ ? ° , 1 H ! Ï Ï 2 : I - Načelništvo podpisuje za zadrugo pravnoveljav-

no tako, da postavljata pod njeno besedilo, ki ga 
lahko napiše ali odtisne kdorkoli, svojeročno svoja 
podpisa načelnik ali njegov namestnik in en član 
načelništva. 

L j u b l j a n a , dne 7. maja 1928. 

383. «Gruda», gospodarska dijaška zadruga v 
Ljubljani, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo : 

Izbrisali so se člani načelništva Peter Modic, 
j Ivo Marinko, dr. Julče Fellacher, dr. Drago Maru-
šič, Alojzij Jamnik in Andrej Bizjak; vpisali pa so 
se novi člani načelništva Albin Prepeluh, publicist 
v Ljubljani, Vojvode Mišica cesta št. 6, Ivo Sancin, 

L j u b l j a n a , dne 23. aprila 1928. 

375. Kmečka hranilnica in posojilnica v Grižah, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Franc Poteko; v nagel-
Podpis firme: Zadruga se podpisuje tako, dajn jgtv 0 pa je vstopil Peter Kuder, posestnik 

Grižah št. 32. 
C e l j e , dne 24. aprila 1928. 

376. Kmečka hranilnica in posojilnica v Križevcih, 

32., 36. in 43 
Načelništvo sestoji iz načelnika, njegovega na

mestnika in šestih odbornikov. 
Oznanila se izvršujejo z objavo ali v «Narodnem 

gospodarju» ali v drugem časopisu, ki ga določi 
sir. maslo in druge mlečne izdelke ter vse to vnov- ; n ag e lništvo. 
čuje; j Izbrisal se je dosedanji član načelništva Janez 

2.) nabavlja in vzdržuje stavbe, orodje in druge • G e r g a r ; vpisali pa so se novoizvoljeni člani načel-
naprave, potrebne v dosego njenih namenov; 'ništva Adam Kučan, posestnik v Križevcih št. 138 

3.) prireja za člane strokovna predavanja o ; ( p odnačemik), Ludovik Čahuk, posestnik in trgovec 
v Križevcih št. 198, Josip Čahuk, posestnik v Kri
ževcih št. 101, in Vincencij Hari, posestnik in župan 
v Panovcih št. 23. 

M a r i b o r , dne 19. aprila 1928. 

Prekmurje, registrovana zadruga z neome- ! p r e d s e d
4

n i k ' K m
J

e t i i s k e d r l l ž b e v Ljubljani, Tavčar 
jeno zavezo • „ . _ ; jeva ulica št. 1, Jole Karadole, tehnik v Ljubljani, 

Po sklepu občnega zbora z dne 25 marca 195»., J
K o l o d v o r s k a u ] i c a gt. 2 2 , Milan Mravlje, geometer v 

so se izpremenila zadružna pravila v §§ 1., 16., 1 8 . , - L j u b l j a n i ) Z i v i n o z d r a v s k a ulica št. 2, Ivan Pipan, 

umni živinoreji, mlekarstvu in zadružništvu. 
Zadružna pogodba z dne 26. februarja 1928. 
Vsak t lan jamči s svojimi opravilnimi deleži in 

pa z njih enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z enkratnim oklicem pred 

cerkvijo v Želimljah, po potrebi tudi s pismenimi 
obvestili posameznih članov in z oglasi v listih. 

Načelništvo sestoji iz načelnika, podnačelnika in 
še dveh odbornikov. 

Člani načelništva so: Alojzij Perčič, posestnik v 
"* Želimljah št. 14 (načelnik); Franc Glinšek, posest- niški prvi delavec v Kropi št. 63 

nik v Želimljah št. 30 (podnačelnik) ; Franc Šeškar, 
posestnik v Gradišču št. 4; Franc Traven, posestnik 
v Želimljah št. 8. 

Zadruga se podpisuje tako, da postavljata pod 
njeno firmo po dva člana načelništva svoja podpisa. 
Prav tako zastopata zadrugo pred sodiščem in izven 
sodišča po dva člana načelništva. 

L j u b l j a n a , dne 6. maja 1928. 

377 Prva žebljarska in železo-obrtna zadruga v 
Kropi in Kamnigorici, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo s sedežem v Kropi: 

Izbrisal se je član načelništva Ignacij Blaznik; 
vpisal pa se je član načelništva Joža Šolar, tvor-

posestnik v Vižmarjih št. 27, in Andrej Šifrar, za
družni revizor v Ljubljani, Medvedova cesta št. 28. 

L j u b 1 j a n a, dne 28. aprila 1928. 

384. Nabavljalna zadruga uslužbencev državnih 
železnic v Sloveniji, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo s sedežem v Ljubljani (Biški) : 

Na občnem zboru z dne 1. aprila 1928. se je iz-
premenil deveti odstavek člena 38. zadružnih 
pravil. 

Izbrisal se je član načelništva Franjo Gregorčič; 
vpisal pa se je novi član načelništva Ivan Kustrin, 
vlakovodja v Ljubljani VIL, Podlimbarskega ulica 
št. 17. 

L j u b i j ana," dne 28. aprila 1928. 

385. Osrednja zadruga «Brezalkoholna produkcija» 
v Ljubljani, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo: 

Na občnem zboru z dne 5. »aprila 1928. se je iz-
premenil § 2. zadružnih pravil. 

Zadruga ima namen, pospeševati brezalkoholno 
378. Okrajna hranilnica in posojilnica v Laškem, gospodarstvo; zato 

L j u b l j a n a , dne 30. aprila 1928. 

registrovana zadruga z neomejeno zavezo 
Iz načelništva se je izbrisal Juro Benedek; v 

načelništvo pa se je vpisal Josip Herlah, trgovec 
in hišni posestnik v Laškem. 

C e l j e , dne 24. aprila 1928. 

1.) razpečava pridelke in izdelke članov, po
sebno tiste, ki jih je treba za pospeševanje trez
nosti; 

2.) otvarja ,v ta namen brezalkoholne gostilne 
in točilnice; 
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3.) sprejema, da laže doseza svoj namen, tudi 
vloge na hranilne knjižice in na tekoči račun; 

4.) ustanavlja po potrebi poslovalnice. 
L j u b l j a n a , dne 7. maja 1928. 

386. Produktivna zadruga čevljarskih mojstrov za 
Slovenijo v Ljubljani, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo: 

Iz načelništva so izstopili Franc Medic, Maksim 
Ježek, Franc Sterle in Franc Dermastja; ,v načel-
ništvo pa so vstopili Andrej Jevec, čevljar na Brezo
vici št. 37, Jernej Perdan, čevljar v Ljubljani, Rož
na ulica št. 41, Martin Kralj, čevljar v Ljubljani, 
Cerkvena ulica št. 21, in Josip Prešeren, čevljar v 
Ljubljani, Celovška cesta št. 65. 

L j u b l j a n a , dne 16. aprila 1928. 

387. «Stan in dom», občekoristna stavbna in kre
ditna registrovana zadruga z omejeno zavezo 
v Ljubljani: 

Iz načelništva so izstopili Božidar Borko, Matija 
Češnovar, Josip Zupan in Andrej Bradeško; v na-
čelništvo pa so vstopili Ignacij Zima, uradnik pri 
velikem županu v Ljubljani VIL, Celovška cesta 
št. 28, Ivan Hladnik, poslovodja, in Franc Rakovec, 
knjigovodja — oba v Ljubljani, Tržaška cesta št. 26,, 
Makso Bogataj, poslovodja ,v Ljubljani, Glinška 
ulica št. 9, in Ivan Podgornik, mizarski pomočnik 
v Ljubljani, kolonija «Stan in dom>. 

L j u b l j a n a , dne 23. aprila 1928. 

388. Vinarska zadruga v Ljutomeru, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 15. aprila 1928. 
so se izpremenila zadružna pravila v §§ 18., 19. 
in 26. 

M a r i b o r , dne 19. aprila 1928. 

389. Jugoslovanska hranilnica in posojilnica v 
Mariboru, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 18. marca 1928. 
so se izpremenila zadružna pravila v §§ 2., 15., 
21., 25., 27., 28. in 38. 

Zadruga je ustanovljena za nedoločen čas; njen 
namen je, pospeševati gospodarstvo, trgovino in 
obrt zadružnikov. Sredstva zadruge so: 

a) sprejemanje hranilnih vlog od vsakogar; 
b) dajanje posojil članom na osebni kredit ali 

na zastavo proti obrestovanju; 
c) skupno naročanje in plačevanje raznih po

trebščin članom za gospodarstvo, trgovino in obrt; 
d) ustanavljanje podružnic v kraljevini Srbov, 

Hrvatov in Slovencev. 
Načelništvo sestoji iz šestih do desetih članov. 
Izbrisal se je dosedanji član načelništva Ivan 

Roglič; vpisal pa se je novoizvoljeni član načel
ništva dr. Ivan Zorjan, sreski sanitetni referent v 
Mariboru. 

M a r i b o r , dne 19. aprila 1928. 

390. Gospodarsko društvo «Ljudeki dom», regi
strovana zadruga z omejeno zavezo v Mari
boru: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Simon 
Jurčič; vpisal pa se je novoizvoljeni član načel
ništva Franc Kobler, ravnatelj Konsumnega dru
štva za Slovenijo v Ljubljani. 

M a r i b o r , dne 10. maja 1928. 

391. Krekova posojilnica v Mariboru, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Ignacij Tirš. 
M a r i b o r , dne 10. maja 1928. 

392. Agrarna zajednica na Marofu Pince, občina 
Pince, registrovana zadruga z neomejeno za
vezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 1. aprila 1928. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: Gašpar Udovičič, Simon Baje, 
Matija Sabot, Blaž Hrelja in Peter Turner — vsi 
dosedanji člani načelništva. 

Besedilo likvidacijske firme: Agrarna zajednica 
na Marofu Pince, občina Pince, registrovana za
druga z neomejeno zavezo v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida
cijsko firmo skupno tako, da postavljata po dva 
likvidatorja pod njeno napisano, natisnjeno ali s 
štampiljko odtisnjeno besedilo svojeročno svoja 
podpisa. 

M a r i b o r , dne 19. aprila 1928. 

393. Mlekarska zadruga za Medvode-Svetje, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo s sedežem 
v Medvodah: 

V načelništvo je bil izvoljen Janez Fajfar, po
sestnik na Bregu. 

L j u b l j a n a , dne 30. aprila 1928. 

394. Stavbena zadruga «Delavski dom» v Mostah 
pri Ljubljani, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo: 

Na občnem zboru z dne 23. aprila 1927. so se 
sprejela nova zadružna pravila z nastopnimi iz-
premembami: 

Besedilo zadruge odslej: «Delavski dom» v Mo
stah, registrovana zadruga z omejeno zavezo. 

Zadruga ima namen: 
1.) sezidati «Delavski dom» v Mostah ter na

kupovati zemljišča; 
2.) dajati v njem delavskim kulturnim, športnim, 

strokovnim, gospodarskim in političnim organiza
cijam lokale za primerno najemnino; 

3.) otvoriti v domu gostilno, eventualno kavar
no, toda samo za člane; 

4.) pripraviti poleg doma primeren športni pro
stor; 

5.) skrbeti za moralno in kulturno povzdigo de
lavskega razreda s tem, da podpira z delom do
bička kulturne naprave delavskega razreda; 

6.) ustanoviti delavsko hranilnico in posojilnico, 
toda samo za člane. 

'Zadružni delež znaša 250 Din. 
Upravni odbor sestoji iz predsednika, podpred

sednika, tajnika in treh odbornikov. 
Za zadrugo podpisujeta predsednik aH podpred

sednik in tajnik; kolikor pa gre za blagajniški pro
met, predsednik ali podpredsednik in blagajnik. 

Pozivi in objave so veljavne, če so bile razgla
šene v listu, ki ga določita upravni in nadzorstveni 
odbor na skupni seji. 

Iz načelništva so izstopili Franc Tlakar, Anton 
Mandelj in Ivan Findeisen; na novo pa so bili 
izvoljeni v načelništvo Franc Leskošek, strugar na 
Selu št. 32 (predsednik), Matija Plešnar, ključani-
čar v Novem Vodmatu št. 51 (podpredsednik), 
Alojzij Strašek, ključaničar v Mostah št. 32, Rado 
Čelešnik, uradnik okrožnega urada za zavarovanje 
delavcev v Novem Vodmatu št. 146 (blagajnik), 
Ivo Tertnik, elektromonter na Selu št. 38 (tajnik), 
in Franc Jančič, delavec v Novem Vodmatu št. 54. 

L j u b l j a n a , dne 30. aprila 1928. 

395. Kmečka posojilnica v Murski Soboti, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Zadružna pravila so se izpremenila, in sicer se 
je pristavil § 19. dodatek, da sme podpisovati po 
sklepu načelništvene seje poleg enega člana na
čelništva za zadrugo tudi tajnik, čigar podpis pa 
mora biti ,v tem primeru sodno overovljen. 

M a r i b o r , dne 26. aprila 1928. 

396. Prekmurska posojilnica v Murski Soboti, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva 
dr. Slavko Šumenjak in Josip Gregore; vpisala pa 
sta se novoizvoljena člana načelništva Peter Jar-
nevič, mizar in posestnik, in Franc Koder, odvet
niški kandidat — oba v Murski Soboti. 

M a r i b o r , dne 10. maja 1928. 

397. Ljudska posojilnica v Novem mestu, r. ?,. z n. z. : 
Vpisalo se je, da je zadružnemu uradniku Jo

sipu Mundi po § 19. zadružnih pravil dovoljeno, 
podpisovati za zadrugo. 

N o v o m e s t o , dne 1. maja 1928. 

398. Mlekarska nakupovalna in prodajalna zadruga 
v Predosljih, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo: 

Iz načelništva so izstopili Valentin Kovač, Joža 
Umnik, Alojzij Ovan, Franc Kern, Matevž Pičman 
in Anton Basaj; na novo pa so bili izvoljeni v na
čelništvo: Ivan Zupan, posestnik v Srakovljah št. 4 
(načelnik), Janko Ovsenik, posestnik v Predosljah 
št. 44 (tajnik), Franc Hribernik, posestnik v Pred
osljah št. 60 (blagajnik), Lojze Hudobivnik, posest
nik na Suhi št. 23, Ivan Trelc, posestnik v Ilovki 
št. 3, in Matevž Brešar, posestnik v Predosljah št. 54. 

L j u b l j a n a , dne 7. maja 1928. 

399. Kmečka hranilnica in posojilnica na Ptujski 
gori, registrovana zadruga z neomejeno za
vezo : 

Po sklepu občnega zbora z dne 19. marca 1928. 
so se izpremenila zadružna pravila v §§ 3., 6., 18., 
31., 32., 35. in 37. 

Razglasitve, osobito vabila na občni zbor, se iz
vršujejo z nabitkom v uradnih prostorih na vidnem 
mestu najmanj osem dni pred občnim zborom. Raz
glas mora navajati dan, uro, kraj in dnevni red 
občnega zbora.. 

M a r i b o r , dne 26. aprila 1928. 

400. Posojilnica v Ribnici, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo: 

Izbrisala sta se člana načelništva Josip Divjak 
in Ivan Podboj; vpisala pa sta se nova člana načel
ništva Filip Peterlin, trgovec v Ribnici, in mag. 
pharm. Josip Ančik ml., lekarnar v Ribnici. 

N o v o m e s t o , dne 1. maja 1928. 

401. Posojilnica v Slovenski Bistriei, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Hinko 
Gril; vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva 
Anton Avguštin, posestnik in trgovec v Slovenski 
Bistrici št. 194 

M a r i b o r , dne 3. maja 1928. 

402. Hranilnica in posojilnica v Središču, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Zaznamenovalo se je, da sta bila izvoljena na 
občnem zboru z dne 6. junija 1926. člana načelni
štva: Jurij Polanec za načelnika in Franjo Kočevar 
za njegovega namestnika. 

M a r i b o r , dne 3. maja 1928. 

403. Hranilnica in posojilnica v Starem logu, regi
strovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Anton Znidaršič; 
.vpisal pa se je novi član načelništva Josip Kreiner, 
kaplan v Starem trgu. 

N o v o m e s t o , dne 1. maja 1928. 

404. Kmetijska hranilnica in posojilnica v Starem 
trgu pri Ložu, registrovana zadruga z neome
jeno zavezo: 

Na občnem zboru z dne 1. aprila 1928. se je iz-
premenil § 10. zadružnih pravil. 

Iz načelništva sta izstopila Jože Truden in Jer
nej Poje; v načelništvo pa sta vstopila Ludovik 
Kržič, trgovec in posestnik ,v Nadlesku (načelnik), 
in Ivan Štefančič v Pudobi št. 33. 

L j u b l j a n a , dne 23. aprila 1928. 

405. Kmetijska zadruga v Starem trgu pri Ložu, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Na občnem zboru z dne 5. februarja 1928. se je 
izpremenil § 18. zadružnih pravil. 

L j u b l j a n a , dne 30. aprila 1928. 

406. Hranilnica in posojilnica pri Sr. Antonu v 
Slov. gor., registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Franc 
Škof; vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva 
Ivan Šiško, posestnik v Andrencih. 

M a r i b o r , dne 10. maja 1928. 

401. Kmetska hranilnica in posojilnica pri Sv. Bol-
fenku pri Središču ob Dravi, registrovana za
druga z neomejeno zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Josip 
Munda, Ivan Zadrayec in Mihael Zver; vpisali pa 
so se novoizvoljeni člani načelništva Jožef Borko, 
posestnik v Vodrancih (načelnik), Josip Zadravec, 
posestnik v Vitami, in Peter Habjanič, posestnik v 
Gomili. 

M a r i b o r , dne 19. aprila 1928. 

408. Posojilnica in hranilnica v Sv. Križu pri Litiji, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Na občnem zboru z dne 1. aprila 1928. so se iz
premenila zadružna pravila v §§ 2. in 6. 

Obratnemu predmetu v § 2. se je dodal nov do
sta vek: 

«e) nabavlja za svoje člane kmetijske potreb
ščine, kakor umetna gnojila, krmila itd.» 

L j u b l j a n a , dne 30. aprila 1928. . 

409. Glavna hranilnica pri Sv. Lenartu v Sloven
skih goricah, registrovana zadruga z neome
jeno zavezo: 

Podpisovati potrdila o prejemanju ,vlog v hra
nilnih knjižicah po § 25. zadružnih pravil sta po
oblaščena Franjo Šinkovec in Franjo Breznik — 
oba uradnika zadruge. 
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Po sklepu občnega zbora z dne 3. aprila 1928. 
so se izpremenila zadružna pravila v §§ 7., 11., 14., 
21., 23., 29., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38. in 
točka VII. 

M a r i b o г, dne 19. aprila 1928. 

410. Posojilno društvo za župnije Sv. Anton, Sv. Be- ' 
nedikt in Sv. Trojica, registrovana zadruga z '. 
neomejeno zavezo s-sedežem pri Sv. Trojici:! 

Po sklepu občnega zbora z dne 19. februarja 
1928. so se izpremenila zadružna pravila v §§ 1., 3., 
9., 13., 14., 15., 17., 19., 29., 47., 52., 55. in 60. 

Besedilo firme odslej: Posojilnica pri Sv. Trojici 
v SI. gor., r. z. z n. z. 

Načelništvo sestoji iz petih članov in enega na
mestnika. 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Rudolf 
Rojko; vpisal pa se je novoizvoljeni član načelni
štva Rajmund Kirbisch, poslovodja pri Sv. Trojici 
v Slovenskih goricah. 

M a r i b o r , dne 19. aprila 1928. 

411. Hranilnica in posojilnica v St. Jurji pri Kra
nju, registrovana zadruga z neomejeno za
vezo: 

Na občnem zboru z dne 15. aprila 1928. se je iz-
premenil § 10. zadružnih pravil. 

Izbrisal se je član načelništva Jožef Stupica; 
vpisal pa se je novi član načelništva Janez Vidmar, 
posestnik v Šenčurju š t 94. 

L j u b l j a n a , dne 7. maja 1928. 

412. Kmečka hranilnica in posojilnica v Šmarrnem 
pri Litiji, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo: 

Iz načelništva sta izstopila Jož© Borišek in 
Franc Kanduč; na novo pa sta bila izvoljena v na
čelništvo Ivan Leskovec, trgovec, h. št. 50, in Maks 
Kovačič, nadučitelj, h. št. 19 — oba v Smartnem. 

L j u b l j a n a , dne 7. maja 1928. 

413. Hranilnica in posojilnica na Vrhniki, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Ivan Veiter; vpi
sal pa se je član načelništva Ivan Čepon, posestnik 
in mizarski mojster na Verdu št. 104. 

L j u b l j a n a , dne 16. aprila 1928. 

414. Kmetska posojilnica vrhniške okolice, regi
strovana zadruga z omejenim poroštvom na 
Vrhniki: 

Izbrisal se je član načelništva Gabriel Jelovšek; 
vpisal pa se je član načelništva Jožko Majaron, 
veletržec v Borovnici. 

L j u b l j a n a , dne 30. aprila 1928. 

415. Vodovodna zadruga v Zavodni — Okolica 
Celje, registrovana zadruga z omejeno za
vezo: 

Iz načelništva je izstopil dr. Valentin Flerin. 
C e 1 j e, dne 24. aprila 1928. 

116. Kmetijsko konsumno društre v Žireh, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 5. februarja 1928. 
ce je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: Josip Logar, župnik v Žireh, Gre
gor Pečelin v Brekovi št. 3 in Anton Oblak v Zirov-
: kem vrhu št 13. 

Besedilo likvidacijske firme: Kmetijsko kon-
numno društvo v Žireh, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida
cijsko firmo skupno. 

L j u b l j a n a , dne 23. aprila 1928. 

ITI. I z b r i s a l e so s e n a s t o p n e f i r m e : 
417. Nakupovalna zadruga, r. z. z o. z. y Ljubljani: 

Ker je likvidacija končana. 
L j u b 1 j a n a, dne 23. aprila 1928. 

418. Nabavljačka zadruga državnih službenika n 
Radovljici, reg. zadr. z om. zavezo v likvi
daciji: 

Ker je likvidacija končana. 
L j u b l j a n a , dne 17. aprila 1928. 

419. Vorschusskassenverein für die Ortegemeinden 
Witschein, Platsch, Salzthal, Speisenegg, Wor-
tsehitschberg, Ober - St. Kunigund and St. Ge

orgen a. d. PÖssnitz, r. G. m. u. H. s sedežem 
v Svečini: 

Ker je likvidacija končana. 
M a r i b o r , dne 26. aprila 1928. 

Razglasi raznih uradov in obiastev. 
Popravek. 

Zaporedna številka nad naslovom: Tarifna ob
vestila v Uradnem listu 52 z dne 30. maja 1928. 
(stran 371) mora biti 177 (ne: 176). 

180. 

Od 
državne meje 
pri Jesenicah 

Tarifni obvestili.* 
Ugodnost za prevoz kalijevega sulfata. 

se uporablja vozninski stavek do 
državne meje 
pri Caribrodu 

v parah za 100 kg 
6470 

Pogoji za uporabljanje: Pošiljke so morajo pre
dajati v prevoz kot sporovozno blago, voznina pa se 
pobira najmanj za 5000 kg od tovornega lista in 
vagona. 

To velja od dne 15. maja 1928. do preklica, naj
dlje pa do konca leta 1928. 

Vozninski stavek se uporablja s kartiranjem., 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

- dne 25. aprila 1928.; G. D. br. 26.837/28. 
* 

Ugodnost za prevoz železniških vozil, pozicije Ž-l a 
železniške tarife, dela II., iz Švedske za Turčijo. 

Bazne objave. 

Od 

do 

državne meje 
pri Caribrodu 

državne meje pri Jesenicah 

železniški vagoni lokomotive in za-
logovniki (tenderji) 

Vozninski stavek v parah za 100 kg 

3380 3659 

Pogoji za uporabljanje: Ti vozninski stavki se 
uporabljajo samo na one pošiljke, ki se prevažajo 
čez postaje z nazivom: Sassnitz Hafen, Salzburg in 
Rosenbach. 

Pošiljke se morajo predajati v prevoz kot sporo
vozno blago. 

Voznina so mora računiti najmanj za 5000 kg od 
tovornega lista in vagona. 

To velja od dne 15. maja 1928. do preklica, naj
dlje pa do konca leta 1928. 

Uporablja se 8 kartiranjem. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 2. maja 1928.; G. D. br. 29.952/28. 

St. 460/prez/28. 3—2 
Razpis. 

Rektorat univerze kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev v Ljubljani razpisuje na elektrotehničnem 
institutu m e s t o z a a s i s t e n t a s prejemki urad
nika v 9. skupini I. kategorije. 

Pogoji: naše državljanstvo, absolvirana visoka 
šola elektrotehnične stroke z opravljenim drugim 
državnim izpitom in končana vojaška služba. 

Prošnji morajo biti prEoženi dokumenti, našteti 
v členu 12. uradniškega zakona. 

Kompetent! naj pošljejo prošnje do dne 15. j u 
n i j a 1 9 2 8. podpisanemu rektoratu. 

Rektorat univerze 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani, 

dne 21. maja 1928. 
Rektor: Nahtigal s. r. 

St. 5425/1928. 1252 
Razglas. 

M l e k a r e k a z a d r u g a v Ž e 1 i m 1 j a h, r. z. 
z o. z., uživa po naredbi gospoda ministra za finance 
z dno 25. decembra 1923., br. 43.322 (Uradni list z 
dne 7. januarja 1924., št. 3/1), oprostitev od plače
vanja taks, navedenih v tej naredbi, izza dne 15. ju
nija 1928. za čas, dokler veljajo sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 26. maja 1928. 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 12. maja 1928., št. 107/XXXV. 

Vabilo na V. re«3ni občni zbor, 
ki ga bo imela 

«Slavij a», 
jugoslovanska zavarovalna banka v Ljubljani, 
v torek dne 19. j u n i j a 1 9 2 8. ob 15. uri v pro

storih Ljubljanske kreditno banke v Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta in predložitev ra

čunov za V. poslovno leto. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta in podelitev 

absolutorija upravnemu svetu in nadzorstvenemu 
svetu. 

3.) Predlog o razdelitvi čistega dobička. 
4.) Dopolnilno volitve v upravni svet. 
5.) Volitev revizorjev in njih namestnikov. 
6.) Slučajnosti. 1244 

* * * 
Po § 14. družbenih pravil se lahko udeleži obč

nega zbora vsak delničar, ki jo upravičen za glaso
vanje, in sioer osebno ali po zastopniku, ki se mora 
izkazati s pismenim pooblastilom in mora biti sam del
ničar, če je vsaj osem dni pred občnim zborom depo
niral najmanj deset delnic s še nezapadlimi kuponi 
vred na mestu, določenem v razglasu. Na vsakih 
deset delnic pride na občnem zboru en glas. Delnice 
se deponirajo ali pri Ljubljanski kreditni banki ali 
pa pri Obrtni banki v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 29. maja 1928. 
Upravni svet. 

Št. 1309/28—L/Ju. 1201 3—3 

Vabilo na 55. redni občni zbor 
Stavbne družbe, d. d., 
Beograd — Ljubljana, 

ki se bo vršil v siedo dne 2 7. j u n i j a 1 9 2 8 . ob 
16. uri v prostorih Agrarne i industrijske banke, 

a. d. u Beogradu, Kralja Petra ulica br. 18. 

D n e v n i r e d : 
1.) Konstituiranje občnega zbora. 
2.) Poročilo upravnega in nadzorstvenega sveta 

o poslovanju in bilanci za leto 1927. 
3.) Sklepanje o bilanci za leto 1927. 
4.) Absolutory upravnemu in nadzorstvenemu 

svetu. 
6.) Volitve v upravni svet in v nadzorstveni svet. 
6.) Predlog upravnega sveta glede prenosa druž

benega sedeža in izpremembe pravil. 
7.) Eventualia. 

* * • 
Po § 29. družbenih pravil morajo položiti delni

čarji, ki se hočejo udeležiti občnega zbora, svoje, 
delnice najmanj šest dni pred občnim zborom ali 
pri Agrarni i industrijski banki, a. d. u Beogradu, 
ali pa pri Kreditnem zavodu za trgovino in indu
strijo v Ljubljani. U p r a v n l 8 V e t # 

1147 3—3 Poziv upnikom. 
K m e t i j s k a n a b a v n a i n p r o d a j n a z a 

d r u g a z a k a m n i š k i p o l i t i č n i o k r a j , 
r. z. z o. z. v Kamniku, je prešla po sklepu občnega 
zbora v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj priglase terjatve. 
Načelništvo. 

1195 3—2 Poziv upnikom. 

E l e k t r i č n a i n g o s p o d a r s k a z a d r u g a 
v Ž i r e h , r. z. z o. z., je sklenila dne 24. oktobra 
1927., stopiti v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj se zglase pri podpisanih 
likvidatorjih. 

Valentin Poljanšek s. r. na Dobračevi št. 15 in 
Anton Primožič, trgovec v Žireh, 

likvidatorja. 

1216 Objava. 
«Bralno društvo» v občini Slivnici pri Celju se je 

meseca januarja 1928. prostovoljno razšlo. 
Jurij Jagodic s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani 
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54. V Ljubljani, dne 5. junija 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

ljubljanske in mariborske oblasti. 
Vse bina: 

Iz <Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». I Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi osrednje vlade. Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi : 181. Ta-
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. rifna obvestila. 
Razglasi vojaških oblastev. I Razne objave. 

iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 122 z dne 30. maja 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 21ega 

aprila 1928.: Postavljen je za rednega profesorja na 
pomorski vojaški akademiji v 4. skupini I. kategorijo 
Friderik E. J u v a n č i č, profesor trgovinske aka
demije v Ljubljani v p. 

Številka 123 z dne 31. maja 1928.: 
Odlok ministra za poljedelstvo in vode z dne 

4. aprila 1928.: Pomaknjena sta iz 8. skupine I. ka
tegorije v 7. skupino I. kategorijo veterinarja-. Milan 
R a j êp pri sreskem poglavarju v Kastvu in .losip 
Š e r b e c pri sroskem poglavarju v Murski Soboti. 

Objava generalne direkcije davkov z dno 10. maja 
1928.: «Zanatlijska zadruga» v Debeljaci je opro
ščena plačevanja takse iz tax. post. 1. taksne tarife ! 
za vso vloge in prošnje, ki jih pošilja državnim ob-
lastvom, razen v civilnih pravdah. 

Številka 124 z dne 1. junija 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja.z dno 7. maja 

1928.: Pomaknjen je iz 5. skupine I. kategorije v 
4. skupino I. kategorije dr. Erik E b o r i , dožolmo-
sodni svetnik pri deželnem sodišču v Ljubljani, in 
postavljen za svetnika pri višjem deželnem sodišču 
,v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 7. maja 
1928.: Pomaknjena sta pri okrožnom sodišču v Celju: 
iz 5. skupine I. kategorij© v 4. skupino I. kategorije 
deželnosodni svetnik dr. Adolf L o n a r d ; iz 6. sku
pine I. kategorije v 5. skupino I. kategorije okrajni 
sodnik Ivan B r e 1 i h. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 20oga 
maja 1928.: Sprejeta je ostavka, ki jo je podal na 
državno glužbo Narte V e 1 i k o n j a, političnouprav-
ni uradnik v 6. skupini I. kategorije pri velikem žu
panu v Ljubljani. 

Odlok ministra za poljedelstvo in vodo z dne 
27. marca 1928.: Upokojena je po členu 234. urad
niškega zakona in po členu 327. finančnega zakona 
za leto 1927./1928. Elza P r e m r u , učiteljica gospo
dinjstva v 3. skupini II. kategorije pri velikem žu
panu v Ljubljani. 

Odlok ministra za poljedelstvo in vode z dne 
27. marca 1928.: Odpuščena jo iz državne službe po 
členu 234. uradniškega zakona, zaradi proračunske 
nemožnosti, Minka R o ž n i k , učiteljica gospodinj
stva v 4. skupini П. kategorije pri velikem županu 
v Ljubljani. 

Objava ministrstva za notranje posle z dne 23ega 
maja 1928.: Iz državljanske zveze kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev sme izstopiti zaradi sprejema 
avstrijskega državljanstva dr. Adolf T r i s t e l i č , 
odvetniški pripravnik v Gradcu, rojen v Mariboru in 
pristojen v Rogatec, skupno z ženo Terezijo. 

Številka 125 z dne 2. junija 1928.: 
Odlok ministra pravde z dne 25. maja 1928.: Upo

kojen je po členu 141., poslednjem odstavku, urad
niškega zakona Jakob T o r k a r, izvršilni organ v 
3. skupini Ш. kategorije pri okrajnem sodišču v 
Murski Soboti. 

Razglasi osrednje vlade. 

Cenovnik, 
po katerem se mora vršiti zavarovanje valute 
ob izvoza blaga po člena 16. pravilnika o pro
meta z devizami in vaiatami z dne 23. septem

bra 1921.* 
Velja od dne 1. do dne 15. junija 1928. 

«i 'i 

1 

'13 
14 
16 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov 

Pšenica, natovorjena na posta
jah v Srbiji in Bosni in na 

Obloda 

Količina 

100kg 
100 » 
100 » 
100 » 

Cena i 
v dinarjih ! 

i 
j 
j 

350 •— i 
230-- i 
220'— i 
370--

(Pripomba uredništva: Vse drugo številke so iste ; 
kakor v cenovniku za čas od dne 15. do dne 31. maja j 
1928. [Uradni list 48 z dne 19. maja 1928.] Prav tako ! 
je besedilo končne pripombe isto.) j 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance ! 
v Beogradu, 

dne 28. maja 1928.; I. br. 11.200. 

Natečaj za sprejem novih slušateljev 
v državno prometno železniško šolo.** 

V državno prometno železniško šolo v Beogradu 
se sprejme za šolsko leto 1928./1929. 65 kandida
tov, ki izpolnjujejo te-le pogoje: 

1.) Kandidat je moral dovršiti najmanj sedem 
•razredov gimnazije, realne gimnazije ali realke (vse 
ostalo šole so izključene). Čo ne bi bilo dovolj kandi
datov s sedmimi razredi, se dopolni potrebno število 
s prijavljenimi kandidati, ki so dovršili najmanj šest 
razredov srednje šolo. 

2.) Biti mora državljan kraljevine; Srbov, Hrva
tov in Slovencev. 

3.) Biti mora pravilno razvit In zdrav, dobro 
mora videti in slišati ter razločati barve. 

4.) Imeti mora najmanj 17, a največ 21 let. 
5.) Opraviti mora sprejemni izpit. 
Šola traja dve leti. 
Slušatelji, ki dovrše to šolo, imajo pravico, biti 

postavljeni za uradnike II. kategorije po zakonu o 
državnem prometnem osebju. 

Slušatelji se izberejo po natečaju ter se postavijo 
takoj po sprejemu, zdravniškem pregledu in oprav
ljenem sprejemnem izpitu za pomožno železniško 
osebje s prejemki po 35 Din na dan. 

Sprejemni izpit se opravlja: 
a) iz srbsko-hrvatskega-slovenskega jezika; 
b) iz aritmetike in geometrije — program za 

nižje razrede sednjih šol; in 
c) iz občega, zemljepisa, specialno pa iz zemlje

pisa kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Prijave za natečaj je treba predložiti v priporo
čenem pismu državni prometni železniški šoli v Beo
gradu, Miloša Velikega ulica br. 100, najkesneje do 
dne 15. j u l i j a 1 9 2 8. z označbo točnega prosil-
čevega naslova in najbližje železniške postaje. 

Uprava šole pregleda poedine prijave do dne 
1. avgusta 1928. ter pošlje kandidatom iz notranj
ščine, ki izpolnjujejo pogoje, brezplačne železniške 
vozovnice, za prihod v Beograd. 

Kandidati, ki se pri zdravniškem pregledu ali 
pri sprejemnem izpitu odklonijo, dobe brezplačne 
vozovnice za povratek domov. 

Prijavi mora priložiti vsak. kandidat: 
1.) Izpričevalo o dovršeni šoli, ki je zgoraj po

gojena. 
2.) Krstni list. 
3.) Očetovo ali varuhovo dovolilo, overovfljeno 

150 pristojnem oblastvu, da se sme kandidat vpisati 
v to šolo, in njegovo in.kandidatovo obvezo, da se 
bo ravnal kandidat po šolskih pravilih, da ne zapusti 
šole svojevoljno in da ostane v službi državnih že
leznic najmanj trikrat toliko časa, kolikor časa se 
je šolal. Prekiniti jo sme samo, da odsluži vojaško 
obvezo. Prav tako mora biti v obvezi izrecno nagla
šeno, da se morajo povrniti državni blagajni vsi zne
ski, prejeti med šolanjem, če bi kandidat zapustil 
šolo ali službo, preden poteče rok obveze. 

4.) Potrdilo policijskega (političnega) oblastva o 
državljanstvu. 

5.) Dokaze o imovinskem stanju. 
Slušatelji, ki ne prihajajo neposredno iz šole, mo

rajo predložiti poleg zgoraj navedenih dokumentov 
potrdilo policijskega (političnega) oblastva o svojem 
vedenju v času, ko niso hodili v šolo. 

Šolsko leto 1928./1929. se začne dne 1. septem
bra. 1928. 
Iz uprave državne prometne železniške šole ministr

stva za promet v Beogradu, 
dne 25. maja 1928.; G. D. br. 37.533/28. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti« 

P. br. 4312. 2—1 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 1. junija 1928., št. 124. 

** «Službene Novino kraljevine Strba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 2. junija 1928., št. 125. 

Razpis sistemiziranih mest stalnih po
možnih učiteljev pri sreskih šolskih 

nadzornikih. 
Da se omogoči reden in neoviran pouk na osnov

nih šolah, je odredilo ministrstvo za prosveto po 
členu 116. dokončnega šolskega in učnega reda z 
dne 29. septembra 1905., št. 13.200 (drž. zak. št. 159), 
z odlokom O. N. br. 41.721 z dne 9. maja 1928. v 
zvezi s členom 11. uredbe o ureditvi ministrstva za 
prosveto, da se sistemizirajo pri sre&kih šolskih nad
zornikih mesta stalnih pomožnih učiteljev, ki naj 
nadomeščajo v srezu za krajši čas obolelo aili odsot
no učiteljstvo in pomagajo sreskim šolskim nadzor
nikom pri njih poslu v pisarni. Ob nadomeščanju 
jim pripada povračilo potnih stroškov in mala dnev
nica po uredbi D. R. br. 96.000/20 in po odloku ml-
nistrstva za finance D. R. br. 109.376/27. 



54. Ì82 Let.ujk X. 

Pri predlogu za oddajo teh most se je ozirati na 
dobro oceno in na najmanj štiriletno dobo efektiv
nega učiteljskega službovanja. 

Pravilno opremljene prošnje za te službe z na
vedbo, v katerem srezu (izvzet je srez Ljubljana, 
mesto) želi prosilec službovati kot stalni suplent 
(pomožni učitelj), naj se vlože pri pristojnom šolskem 
upraviteljstvu 

n a j .k e s n e j e d o d ne 2 0. j u n i j a 1 9 2 8. 
Šolski upravitelji jih morajo odposlali v dveh 

dneh po običajni uradni poti pristojnemu sreskemu 
poglavarju. 

Sreski poglavarji naj jih predlože 
n a j k c s n e j c d o d ne 5. j u l i j a 1 0 2 8. 

velikemu županu ljubljanske oblasti v Ljubljani. 
V L j u b l j a n i , dne 23. maja 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vršilec dolžnosti prosvetnega inšpektorja 

dr. Capuder s. r. 
P. br. 4085/3. 

Popravek k razpisu učiteljskih služb na 
osnovnih šolah ljubljanske oblasti. 
Na štirirazredni osnovni šoii n a B r d u . srez 

Kamnik, se razpisuje ena služba za učitelja, a ne 
služba šolskega upravitelja, kakor je biio objavljeno 
v razpisu učiteljskih služb P. br. 4085 z dno 16. maja 
1928. (Uradni list 51 z dne 26. maja 1.928.) 

V L j u b l j a n i , dne 29. maja 1928. 
Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vršilec dolžnosti prosvetnega inšpektorja 

dr. Capuder s. r. 
Vet. br. 457. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 
od dne 21. do dne 27. maja 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev sreskih poglavarjev (mest
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji з številom za-

knženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j k o n j . 
Brežice: Artiče (Dečna .sela l dvorec), Globoko 

(Globoko 2 dvorca), M os tec (Mostec 1 dvorec). 

G a r j e . 
Litija: Št. Lambert (Cvetež 1 dvorec), Velike 

Peco (Velike Peco 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Videm (Pesje 1 dvorec). Črnomelj: Čeplje 

(Kralje 2 dvorca). Kočevje: Videni (Cesta in Zdenska 
vas po 1 dvorec), Stara cerkev (Nove Lužine 3 dvor
ci, Mlaka in Slovenska vas'po 1 dvorec). Krško: 
Cerklje (Kalce 1 dvorec). Litija: Dob (Sad 1 dvorec), 
Krka (Male Lese 2 dvorca), Zagorica (Zagorica 
1 dvorec), Žalna (Plešivica in Mala Žalna po 2 dvor
ca). Novo mesto: Gorenje polje (Gorenje polje 1 dvo
rec). Prečna (Dolenja Straža 1 dvorec), Mirna Peč 
(Hrastje 1 dvorec), Novo mesto (Novo mesto 1 dvo
rec). Sela pri Šumberku (Sela 2 dvorca), Smuka 
(Smuka 1 dvorec), Št. Peter (Trška gora 1 dvorec), 
Trebnje (Gornje Ponikve 1 dvorec), Žužemberk (Kle-
čet 4 dvorci, Prapreče 1 dvorec, šmihel'2 dvorca, 
Hinje 2 dvorca, Malo Lipje in Retje po 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Litija: Trebeljevo (Gozd-Reka 1 dvorec), Velika 

vas (Zgornjo Ribče 1 dvorec). Novo mesto: Trebnje 
(Dečja vas 1 dvorec). 

Č e b e l n a g n i l o b a . 
Kastav; Kastav (Brnasi v 1 dvorcu). 
V L j u b l j a n i , dne 30. maja 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. Čeme s. r. 

Razglasi vojaških oblastev. 
Natečaj za sprejem gojencev v pomorsko 

vojaško akademijo v Dubrovniku.* 
Na podstavi člena 37. uredbe o pomorski vojaški 

akademiji in odločbe gospoda ministra za vojsko in 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 26. maja 1928.. št. 119. 

uionumiico M. br. 5138/A z dne 28. marca 1928. so 
sprejme v prvi tečaj pomorske vojaške akademije v 
Dubrovniku do 40 gojencev. 

Pouk v pomorski akademiji so prične dne 1. ok
tobra 1928. in traja tri leta. 

Kandidati za sprejem v pomorsko akademijo mo
rajo zadoščati nastopnim pogojem: 

1.) Biti morajo državljani kraljevino Srbov, Hr
vatov in Slovencev ter biti popolnoma zmožni srb-
sko-hrvatskega ali slovenskega jezika, 

2.) Sposobni morajo biti za vojaško-pomorsko 
službo, t. j . biti morajo popolnoma zdravi in dobro 
razviti; njih pljuča in srce morajo biti brez napak; 
višina, teža in obseg prsi morajo biti v poedinih letih 
.starosti vsaj: 

v 17. letu: višina 154 cm; teža 45 kg; obseg prsi 
73 cm; 

v 18. letu: višina 156 cm; teža 47 kg; obseg prsi 
75 cm; 

v 19. letu: višina 158 cm; teža 49 kg; obseg prsi 
76 cm; 

v 20. letu: višina 160 cm; teža 50 kg; obseg prsi 
78 cm; 

kapaciteta prsi ne sme biti manjša od 6 cm; imeti 
niso smeli venerične bolezni in tudi no smejo imeti 
vidnih znakov podedovane sifilide; biti ne smejo 

j dedno obremenjeni in tudi ne individualno nagnjeni 
na tuberkulozo, bolezen živčevja in druge kronične 
bolezni: imeti ne smejo močnih znakov preboljene 
rahitide; imeti ne smejo znatnih brazgotin ali izrast
kov in patoloških izprenie-inb kože na vidnih mestih; 
glas mora biti jasen, čist, in močan, brez pojecavanja; 
imeti morajo po naravi zdrave zobe; nedostajati jim 
sme največ 6 zob, toda sekavco morajo imeti; kari-
ozni zobje morajo biti plombirani; ocena oči po 
očesnih tabelah mora biti najmanj ta-le: 

za obe oči % ( = V«)? 
ali za eno oko "/<> ( = 1 ) , 
za drugo oko "/)2 (== % ) ; 
točno in hitro morajo razločevati barve; ocena 

njih ušes mora biti: 
sluh na obe ušesi ne izpod 8 m; 
sluh na eno uho ne izpod 6 m; 
sluh na drugo uho ne izpod 6 m. 
Nesposobni so vsi kandidati, ki imajo katerokoli 

hibo iz členov 3., 4. in 5. uredbo o oceni sposobnosti 
za vojaško službo («Službeni Vojni List» za leto 
1924., stran 1189.). 

3.) Biti morajo dobrega vedenja. 
4.) Biti no sinejo mlajši od 17 in ne starejši od 

20 let. Za osnovo izračunu let kandidatove starosti 
se jemlje celotno koledarsko leto, v katerem so kan
didat prijavi za sprejem. 

5.) Opraviti so morali v naši državi uspešno zre
lostni izpit (višji tečajni izpit) na srednji šoli (gim
naziji, realki ali realni gimnaziji) ali maturo na nav-
tični šoli (akademiji); če pa so opravili te izpito v 
inozemstvu, morajo predložiti potrdilo ministrstva 
za presveto, da je ta izpit iste veljave kakor izpit v 
naši državi. 

6.) Opraviti morajo sprejemni izpit. 
7.) Imeti morajo očetovo ali vamhovo dovolilo, 

potrjeno po pristojnem oblastvu, da smejo vstopiti 
v pomorsko vojaško akademijo. 

8.) Obvezati se morajo pismeno, da pristajajo na 
vse pogoje in posledice, predpisane s členi 54., 55., 
56., 57., 58., 59., 60., 63., 64. in 65. uredbe o pomor
ski vojaški akademiji. 

9.) Obvezati se morajo, da bodo služili po dovrše
ni pomorski vojaški šoli državi kot častniki šest let. 

Oni, ki žele vstopiti v pomorsko vojaško akade
mijo, naj se prijavijo komandantu pomorsko vojaške 
akademije s svojeročno spisano prošnjo, ki ji prilože 
vse spodaj omenjene dokumente. 

Prošnje in priloge morajo biti opremljene s takso 
po zakonu, in sicer: 

prošnja s kolkom za 5 Din; krstni list 9 kolkom 
za 10 Din; domovnica in zdravniško izpričevalo s 
kolkom po 20 Din; letna izpričevala s kolikom po 
10 Din; izpričevalo o višjem tečajnem izpitu s kol
kom za 20 Din; ostale priloge in tudi prepisi zgoraj 
imenovanih dokumentov s kolkom po 2 Din, potrdila 
policijskih (političnih) ali drugih oblastev na prepisih 
ali izjavah pa s kolkom po 20 Din. 

Prošnji je treba priložiti: 
1.) domovnico ali potrdilo policijskega (politič

nega) oblastva, da je kandidat res državljan kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev; 

2.) zdravniško izpričevalo, izdano po vojaškem 
ali državnem zdravniku, in sicer po obrazcu, ki je 
priložen temu natečaju (1. priloga); 

3.) krstni list (rojstni list); 
4.) zrelostno izpričevalo gimnazije, realke ali 

navtično akademije in šolska izpričevala sedmega in 
osmega razreda ali ustreznih razredov dotične šole; 

o.) očetovo ali varuhovo dovolilo, da sme prosi
lec vstopiti v pomorsko vojaško akademijo, potrjeno 
po pristojnem policijskem (političnem) obla,stvu, in 
sicer po obrazcu, ki je priložen temu natečaju (2. pri
loga); 

6.) svojeročno spisano obvezo po zgoraj omenjeni 
točki 8.), in sicer po obrazcu, ki je priložen temu 
natečaju (3. priloga); 

7.) svojeročno spisano obvezo po zgoraj omenjeni 
točki 9.), in sicer po obrazcu, ki je priložen temu 
natečaju (4. priloga); 

8.) svojeročno podpisano očetovo ali varuhovo iz
javo, potrjeno po policijskem (političnem) oblastvu, 
da ni v rodbini po očetu in materi škrofuloze, tuber
kuloze (jetike), božjasti (epilepsije) in tudi ne du
ševne bolezni, in sicer po obrazcu, ki je priložen 
temu natečaju (5. priloga). 

V prošnji mora navesti vsak kandidat: 
1.) tuji jezik, iz katerega hoče opravljati spre

jemni izpit; 
2.) svoj točni naslov (kraj, ulico in hišno šte

vilko), srez (okraj, kotar) in okrožje (oblast); 
3.) očetovo ali varuhovo ime in zvanje; 
4.) v katerem vojaškem okrožju želi prejeti ob

javo za brezplačno vožnjo po železnici (ladji) in od 
katerega kraja do Dubrovnika П. 

Prošnje naj so pošljejo priporočeno po pošti ali 
pa naj jih izroče prosilci pri adjutanturi komando 
pomorske vojaške akademijo v Dubrovniku II. naj-
kesn-eje do dno 

15. a v g u s t a 1 9 2 8. 
Prijave, ki ne ustrezajo goren jim pogojem ali se 

ne pošljejo o pravem času, se ne bodo vpoštevale. 
Izbrane konkurente pozove komandant pomorske 

vojaško akademije na zdravniško-komisijski pregled 
in1 k sprejemnemu izpitu v pomorski vojaški akade
miji v Dubrovniku II. Pred odhodom na zdravniški 
pregled in k sprejemnemu izpitu jo treba dati ka-
riozne zobe plombirati. Zdravniški pregled in spre
jemni izpit se pričneta dne 22. septembra 1928. 

Sprejemni izpit se opravlja iz teh predmetov; 
1.) iz matematike: 

a) iz aritmetike, 
b) iz geometrije; 

2.) iz fiziko in mehanike; 
3.) h kemijo; 
4.) iz zemljepisa; 
5.) iz enega tujega jezika (francoskega, angle

škega, nemškega, ruskega ali italijanskega). 
Program sprejemnega izpita je priložen temu na

tečaju (6. priloga). 
Kandidati za pomorsko vojaško akademijo imajo 

pravico do brezplačne vožnje v III. razredu mešanih 
in potniških vlakov na vseh državnih in onih privat-* 
nih železnicah, ki so v državni eksploataciji. Do te 
vožnje imajo pravico kandidati tako ob odhodu na 
zdravniški pregled in k sprejemnemu izpitu kakor 
tudi ob povratku, če se odklonijo pri njima. 

(Vse, kar jo rečeno o vožnji po železnici, velja 
tudi za vožnjo po ladjah, ki so v državni eksploa
taciji). 

Dokumente (objave) za zgoraj omenjeno brez
plačno vožnjo prejmejo kandidati od komandantov 
vojaških okrožij, v katerih prebivajo; zato se morajo 
obrniti nanjo dne 15. septembra 1928. osebno z 'legi
timacijo (dijaško knjižico) in s pozivom komandanta 
pomorske vojaške akademije za odhod na zdravniški 
pregled in k sprejemnemu izpitu. 

Komanda pomorske vojaške akademijo obvesti o 
pravem času vse dotične komandante vojaških okro
žij, katerim kandidatom naj se izdado potrebni do
kumenti; zato morajo izjaviti kandidati v svojih proš
njah, v katerem vojaškem okrožju žele prejeti ob
javo za brezplačno vožnjo po železnici (ladji) in od 
katerega kraja do Dubrovnika II. 

Kandidat, ki tega ne označi v prošnji, no more 
dobiti brezplačno objave. 

Ce se kandidat ne sprejme za gojenca, mu izda 
komanda pomorske vojaške akademije objavo za 
brezplačen povratek po železnici (ladji). 

P r i p o m b a I. Ob času zdravniškega progleda 
in sprejemnega izpita se morajo hraniti vsi kandidati 
ob svojih stroških; samo najsiromašnejšim se za
gotovi brezplačno stanovanje v vojaških zgradbah v 
Dubrovniku. 

P r i p o in b a II. Vsak gojenec mora imeti te-le 
stvari: en par copat; potrebščine za čiščenje telesa; 
(ščetko za zobe, glavnik, ščet za lase, škarjice za 
nohte, milo. in sredstvo za čišćenje zob; skledico za 
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milo La kozarec za umivanje zob); ščet za obleko; 
dve ščeti za čevlje; en žepni nožič; potrebščine za 
šivanje. 

Da so te stvari enotne, se morajo nabaviti pri 
pomorski vojaški akademiji za one kandidate, ki so 
sprejmejo. Kandidati morajo nabaviti te potrebščine, 
ko vstopijo v šolo, ob svojih stroških. 

P r i p o m b a III. Členi 54., 55., 56., 57., 58., 
59., 60.. 63., 64. in 65. uredbe o pomorski vojaški 
akademiji se glase: 

Člen 54. 
Z dnem, ko vstopijo gojenci v pomorsko vojaško 

akademijo, postanejo mornarji II. razreda stalnega 
kadra. 

Kot taki prisežejo zvestobo kralju in domovini; 
zanje veljajo vsi vojaški zakoni in vsi vojaški in 
zavodski predpisi. 

Člen 55. 

Gojenec, ki boluje neprestano nad šest mesecev 
aH ima neozdravno bolezen ali se telesno onesposobi 
za službovanje pri mornarnici, se odpusti iz šole na 
podstavi mnenja superrevizijske komisije. 0 njegovi 
odpustitvi odloči minister za vojsko in mornarnico 
na predlog komandanta pomorske vojaške akademije. 

Takim gojencem se šteje čas, ki so ga prebili v 
pomorski vojaški akademiji, v službeni rok v staJ-
nem kadru. 

Gojenci, odpuščeni zaradi bolezni in zaTadi za
časne nesposobnosti, se smejo, če popolnoma ozdra
vijo in se osposobijo do prihodnjega šolskega leta, 
na izrecno željo vrniti v šolo. 0 tem in o razredu, v 
katerega naj se sprejmo tak gojenec, odloči profesor
ski zbor glede na čas, ki ga je prebil tak gojenec iz
ven šole; definitivno pa odloči o njegovem ponovnem 
vstopu v šolo minister za vojsko in mornarnico na 
predlog komandanta pomorske vojaške akademije. 

Gojenci, ki se odpuste iz šole kot stalno nespo
sobni in katerih nesposobnost je provzročilo izvrše
vanje službe, imajo pratico do invalidske podpore 
po zakonu o podpori vojaških invalidov. 

Člen 56. 
Gojenec, o katerem se je ugotovilo v prvem šol

skem letu jasno, po vseh znakih, da jo navzlic dobri 
volji, trudu, marljivosti in- dobremu vedenju nespo
soben za učenje, se takoj odpusti iz šale. 0 tem od
loči minister za vojsko in mornarnico na predlog 
komandanta pomorske vojaške akademije. Takim 
gojencem se šteje čas, ki so ga prebili v pomorski 
vojaški akademiji, v službeni rok v stalnem kadru. 

Člen 57. 
Gojenec, ki pade pri ponavljalnem izpitu pred ko

misijo, četudi samo iz enega predmeta, ali ki pade pri 
ponavljalnem končnem izpitu iz več nego enega pred
meta, se smatra, da vobče ni opravil izpita; z odločbo 
ministra, za vojsko in mornarnico se odpusti iz šole 
na predlog komandanta pomorske vojaške akademije 
ter se odpošlje v činu, ki ga je imel v pomorski voja
ški akademiji, k mornarnici, da odsluži popolni rok. 

Prav tako je postopati z onimi gojenci, o katerih 
jo med šolskim letom po vseh izčrpanih poboljševal
nih ukrepih jasno, da se nečejo učiti, ali ki so sla
bega vedenja in slabega značaja, tako da nikakor ni 
upanja, da bi se kmalu poboljšali; ti se odpuste iz 
šole z odločbo ministra za vojsko in mornairnico na 
predlog komandanta pomorske vojaške akademijo 
ter se pošljejo v kader mornarnice, da odslužijo po
polni službeni rok v stalnem kadru. 

Tako odpuščenim gojencem se šteje čas, ki so ga 
prebili v pomorski vojaški akademiji, v službeni rok 
v stalnem kadru; vendar pa morajo najkesneje v pol 
letu po odpustitvi iz šole povrniti državi izdatke, 
učinjene zanjo med časom, ko so bivali v šoli, in 
sicer: 

1.) doklade v denarju; 
2.) izdatke za pražnjo obleko; 
3.) izdatke za šolske potrebščine. 

Člen 58. 
Gojenec, ki učini dejanje, kaznivo po vojaškem 

ali občem kazenskem zakoniku, se odda, ko je nje
govo kaznivo dejanje preiskano, mornarski komandi, 
kjer pride .pred sodišče. Ce sodišče ustavi posto
panje ali če ga oprosti kot nedolžnega, se sme vrniti 
v šalo, in sicer po odločbi akademskega sveta v isti 
ali v nižji razjed, kolikor časa je pač prebil izven šole. 

Ce se tak gojenec sodno obsodi ali če se oprosti 
kazni, ker ni zadostnih dokazov, se pošlje v kader 
mornarnice in zanj velja odredba o povračilu izdat
kov po členu 57. te uredbe v zvezi z ustreznimi od
redbami zakona o ustroju vojsk© in mornarmee. 

Člen 59. 
Gojenci, odpuščeni iz pomorske vojaške akade

mije zaradi neuspeha in poslani v kader mornarnice 
na doslužitev popolnega roka, imajo, ko izpolnijo 
zakonske pogoje, pravico, napredovati in ostati na 
nadaljnjih rokih. Oni, ki se odpuste zaradi slabega 
vedenja ali slabega značaja, in oni, ki se postavijo 
pred sodišče zaradi onečaščujočih dejanj, nimajo teh 
pravic ter se odpuste iz kadra, ko v njem odslužijo 
odrejeni rok. 

Naredniku gojencu, ki je bil odposlan k mornar
nici zato, ker je pri ponavljalnem končnem izpitu 
padel iz enega predmeta, pa se v enem službenem 
letu pri mornarnici oceni za prav dobrega podčast
nika, se sme, če oddado njegovi predstojniki povolj
no mnenje, vendarle dovoliti, da ponavlja izpit iz 
dotičnega predmeta v pomorski vojaški akademiji 
pred komisijo kakor za redne predmete; če ta izpit 
opravi, se izprebere v čin korvetnega poročnika kot 
absolviran gojenec pomorske vojaške akademije s 
činovnim redom od dne, ko jo bil izprebran. 

Člen 60. 
Dokler se gojenci šolajo v pomorski vojaški aka

demiji, napredujejo v čine tako-le: 
a) v čin mornarja I. razreda čez šest mesecev od 

dne, ko so vstopili, in s činovnim redom po seme-
stralnem uspehu; 

b) v čin mornarniškega podnarednika po dovrše
nem praktičnem tečaju prvega leta in s činovnim re
dom po uspehu, pokazanem koncem prvega leta, in 
od dne napredovanja; 

c) v čin mornarniškega narednika po dovršenem 
praktičnem tečaju drugega leta s činovnim redom 
po uspehu, pokazanem iz drugega lota, in od dne 
napredovanja. 

Napredovanje v te čine vrši komandant pomor
ske vojaške akademije. 

Cinovni red gojencev odreja po pokazanem uspe
hu komisija, ki jo sestavljata komandant pomorske 
vojaške akademije ali njegov namestnik in razrednik 
dotičnega razreda. 

Gojenci, ki iz osnovanih vzrokov no opravijo iz
pitov o pravem času, napredujejo v naslednji čin, ko 
naknadno opravijo izpit. Po pokazanem uspehu dobe 
ti gojenci činovni red med svojimi tovariši. Za na
predovanje vel ja dairizprebire njih tovarišev, ki so 
bili izprebrani o pravem času. . 

Oni gojenci pa, ki morajo po členu 50. te uredbe 
ponavljati izpite, se izpreberejo, ko jih opravijo z 
uspehom, in sicer s činovnim redom na dan izprebire. 

Člen 63. 

Gojenci, ki so dovršili pomorsko vojaško akade
mijo, morajo služiti državi kot častniki šest let. 

Če bi hotel kdo prej zapustiti državno službo, jo 
sme samo po odredbah zakona o ustroju vojske in 
mornarnice; povrniti pa mora državi stroške, ki so 
se učinili zanj v pomorski vojaški akademiji, in sicer 
sorazmerno s časom, odsluženim v častniški službi. 
Med stroške se štejejo: 

1.) plača, ki jo je prejemal gojenec; 
2.) stroški za. njegovo prehrano; 
3.) doklade v denarju; 
4.) stroški za obleko; 
5.) stroški za šolske potrebščine. 

Člen 64. 

Gojenci, ki ne dovrše pomorske vojaške akade
mije z zadovoljivim uspehom, ne napredujejo za 
častnike, nego se pošljejo po členu 59. te uredbe v 
činu mornarniškega narednika v kader mornarnice. 

Člen 65. 

Gojenci pomorske vojaške akademije dobivajo od 
države v mejah, določenih z zakonom, proračunom in 
ostalimi predpisi o tem: 

1.) plačo; 
2.) lir an o; 
3.) obleko in opremo; 
4.) stanovanje s kurjavo in razsvetljavo; 
5.) brezplačno zdravljenje; 
6.) vse šolske potrebščine za šolanje; 
7.) doldado za vkrcanje. ' 
Vzdrževanje pomorske vojaške akademije se 

mora zagotoviti s proračunom mornarnice. 
Način, po katerem se oskrbujejo gojenci, velikost 

jedilnih obrokov in ostalo odreja minister za vojsko 
in mornarnico. 

Iz adjutanture pomorske vojaške akademije 
v Dubrovniku II. 

Priloge natečaja za pomorsko vojaško akademijo. 

1.) Z d r a v n i š k o i z p r i č e v a l o za s p r e j e m 
v p o m o r s k o v o j a š k o a k a d e m i j o . 

Zdravniško izpričevalo. 
3.) Ime in priimek. 
2.) Dan, mesec in leto rojstva. 
3.) Kraj (okraj, kotar, srez) in županija rojstva. 
4.) Višina, obča konstrukcija in razvitost telesa 

gJede* na leta starosti. 
5.) Koze, prebolele bolezni, osnova in nagnjenost 

na bolezni. 
6.) Razvitost kosti, zglobov in mišic. 
7.) Stanje dihal, nosu, vratu, pljuč in prsne mrene, 

obseg prsnega koša o najglobljem vdihu in ob naj
globljem izdihu. 

8.) Stanje mezgov-nih žlez in stanje grla. 
9.) Stanje srca in krvnih žil (neurosis cordis, 

vithim varices, mail okrvn ost). 
10.) Stanje živčevja in refleksov. 
11.) Stanje trebušnih organov in prebavil. 
12.) Stanje zob, ali jih (katerih?) nima, ali so 

plombirani ali ne. 
13.) Stanje spolovila in inguinalnega predora. 
14.) Stanje in ocena oči (brez korekcije) po očes

nih tabelah: obe oči —/—, desno okno —/—, levo 
oko —/—. 

15.) Razločanje barv. 
16.) Stanje in ocena ušes (za akcentuiran šepet): 

obe ušesi — / — m, desno uho —/— m, levo uho 
- / - m . 

17.) Mnenje o kandidatovi sposobnosti. 
Zdravnikov podpis in položaj. 

2.) O č e t o v o a l i v a r u h o v o d o v o l i l o za 
v s t o p v p o m o r s k o v o j a š k o a k a d e m i j o . 

Dovolilo. 
Dovoljujem svojemu sinu (varovancu) 

(ime in priimek), da sme vstopiti v pomorsko voja
ško akademijo). 

V , dne (dan in mesec) 1928. 

Svojeročni podpis 
očetov (materin), varuhov. 

Overovilo (potrdilo) 
pristojnega policijskega (političnega) oblastva. 

3.) O b v e z a p o t o č k i 8.). 

Obveza. 
Obvezujem se, da pristajam na vse pogoje in po

sledice, predpisane s členi 54., 55., 56., 57., 58., 59., 
60., 63., 64. in 65. uredbe o pomorski vojaški aka
demiji. 

V , dne (dan in mesec) 1928. 

Svojeročni podpis. 

4.) O b v e z a p o t o č k i 9.). 
Obveza. 

Obvezujem se, da bom služil po dovršeni pomor
ski vojaški akademiji dTŽavi kot častnik šest let. 

V , dne (dan in mesec) 1928. 

Svojeročni podpis. 

5.) O č e t o v a a l i v a r u h o v a i z j a v a 
o z d r a v s t v e n e m s t a n j u r o d b i n e . 

Izjava. 
Izjavljam, da ni v rodbini (kandidatovo ime ш 

njega priimek) po očetu in materi škrofuloze, tuber
kuloze (jetike), božjastd (epilepsije) in tudi ne du
ševne bolezni. 

V , dne (dan in mesec) 1928. 

Svojeročni podpis. 
Overovilo (potrdilo) 

pristojnega policijskega (političnega) oblastva. 

6.) P r o g r a m s p r e j e m n e g a i z p i t a . 

1.) Matematika. 
Pismeno: a) reševanje korenskih ali eksponencial-

nih kvadratnih enačb; b) reševanje stereometrično-
trigonometričnih nalog. 

a) Aritmetika. 
Ustno: Enačbe prve stopnje z eno ali več neznan

kami. Potence, koreni, logaritmi. Okrajšano mno
ženje, deljenje in korenovanje. Računanje z loga
ritmi. Kvadratne enačbe z eno neznanko. Kvadratne 
in višje enačbe z eno ali več neznankami, ki se dado 
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Električna peč. Silicij. Silicijev dioksid, silicijeve 
kisline, silicijev karbid. Bor. Dializa. Koloidi in kri-
staloidi. 

P r i p o m b a : Izpitni program je sestavljen po 
knjigi inženjerja M. Vladena: «Anorganska hernija i 
hemijska tehnologija». 

4.) Zemljepis. 
Obči del. 

Posebno glede na maritimni zemljepis, t, j . na 

zvesti na kvadratne enačbe z eno neznanko. Aritme
tične in geometrične progresije. Zloženi obrestni ra
čun in rentni račun. Kombinatorika. Binomni izrek. 
Račun verjetnosti. 

b) Geometrija. 
Svojstva ravnih .likov (trikotnik, četverokotnik, 

mnogokotnik, krog). Izračunavanje površine. Svoj
stva geometričnih teles (prizma, piramida, valj, sto
žec, krogla). Izračunavanje njih površine in prostor
nine. Trigonometrične funkcije. Razmerja med njimi. | 

Funkcije negativnih, komplomentnih in suplementnih ; znanje o oceanih, glavnih morjih, Sredozemskem in 
kotov. Vsota in razlika trigonometričnih funkcij. ! obrobnih morjih, glavnih otokih in polotokih, zalivih, 
Tabele trigonometričnih funkcij in njih logaritmov, j morskih ožinah, lukah itd. 
Trigonometrične formule za ravni trikotnik (izrek o | i. Zemilja vobče: oblika, velikost, zemljepisna ši-
siimsih in kostnusih. o tangentah). Mollweidejeve r i n a j n dolžina; razmerje zemlje proti sobicu in vpliv 

solnca na letne čase in toplotne pasove na zemlji. 
2. Morje in kopna zemlja: oceani, morja, konti

nenti; obale, polotoki, otoki, plima in oseka. 
3. Reke in kopna zemlja: izviri, potoki, reke, 

doline. 
4. Oblike kopne površine: ravnina, visoka pla

nota, hribi in gore, planine, absolutna in relativna 
višina. 

5. Zrak, toplina zraka, vetrovi, oceanski toki, 
vlaga v zraku, podnebje in podnebni pasovi. 

6. Rastlino in živali v poedinih toplotnih pasovih. 
7. Rudnine in njih pomen. 
8. Človeštvo: življenje ljudi v raznih toplotnih 

pasovih, gostota, naseljenosti vobče, plemena na po
edinih kontinentih, narodi, vere, države. 

enačbe, formule za izračunavanje kotov s stranicami. 
Analitična geometrija ravnine'(premica, krog, elipsa, 
Mperbola. parabola). 

. P r i p o m b a : Kandidati naj prinesejo k pisme
nemu izpitu logaritmične tabele na pet decimalk. 

2.) Fizika. 
Enakomerno gibanje. Neenakomerno gibanje. Sila, 

teža. masa in njih enote. Presti pad toles. Vertikalni 
met navzgor, navzdol. Delovanje in učinek sile; njiju 
enote. Energija gibanja in lege. Sestavljanje dveh gi
banj. Horizontalni met. Pad po strmini. Paralelogram 
sil. Razstavljanje sil na komponente. Moment sile proti 
točki. Sestavljanje dveh sil z različnim prijemali-
ščem, katerih smeri sta v isti ravnini. Težišče, Vrste 
ravnotežja podprtega telesa. Stojnost teles. Vzvod in 
tehtnica. Decimalna tehtnica. Škripci. Kolo na vre
tenu. Strmina. Klin. Vijak. Centralno gibanje. Mate
matično nihalo. Vrtenje podprtega telesa okoli trdne 
osi. Moment vztrajnosti. Fizično nihalo. Reverzno ni
halo. Udar neprožnih in prožnih krogel. Razširjanje 
pritiska v tekočinah. Hidravlična stiskalnica. Pritisk 
tekočine na dno. Občujoče posode. Vzgon. Ae.rometri. 
Iztekanje tekočine z delovanjem težnosti. Najvaž
nejši zakoni o plinih. Barometri. Manometri. Razred-
čevalne zračne črpalke. Zgoščevalne zračne črpalke. 
Črpalke za tekočine. Termometri. Raztezanje trdnih 
teles, tekočin in plinov po toploti. Specifična toplota 
trdnih teles, tekočin in plinov. Mehanični ekvivalent 
toplote. Ravna in sferična zrcala. Enostavni lom! 
svetlobe. Popolni odboj svetlobe. Prehod svetlobe, 
skozi ploskev in prizmo. Lom svetlobe v sferičnih, 
lečah. Konstrukcija slik o predmetih v lečah. Daljno
gledi. Svojstva magneta. Magnetno polje in induk
cija. Napravljanje umetnih magnetov. Zemeljski 
magnetizem. Dvoja elektrika. Sedež elektrike. Elek
trično polje, potencial, kapaciteta in gostota. Poten
cial krogle. Elektrostatični pritisk. Energija napol
njenega elektrovoda. Električna influenca. Aparati 
za proizvajanje večjih množin elektrike. Električni 
kondenzatorji. Merjenje električne mase, sile, poten
ciala in kapacitete. Pretvarjanje električne energije. 
Galvanski tok. Elektroliza. Polarizacija galvanskih 
elementov. Akumulatorji. Odporniki. Ohmov zakon. 
Elementi brez polarizacije. Razdvajanje toka. Pre
tvarjanje električnega toka v toploto. Elektromagne-
tizem. Solenoid. Galvanometri. Električni zvonec. 
Električni brzojav. Rotacija toka s tokom. Vpliv 
magnetnega polja na tok. Rotacija toka z magnetom. 
Inducirani tok. Ruhmkorffov induktor. Avtoinduk-
cija, Magnetnoelektrični stroji. Dinamoelektrični prin
cipi. Električno prenašanje sile. Transformatorji. 
Električne oscilacije. Geisslerjeve cevi. Katodni 
žarki. Rüntgenovi žarki. Bran.lyjev radiokonduktor. 
Brezžična telegrafija. 

3.) Kemija. 
Fizikalni in kemijski pojavi. Sinteza in analiza. 

Elementi in spojine. Razlika med zmesjo in kemijsko 
spojino. Stehiometrični zakoni. Pogoji za nastop ke
mijskega procesa. Kemijski znaki, kemijske formule 
in enačbe. Struktura materije. Molekuli, atomi. Atom
ski1 in molekulne teže. Valenca. Elektrolitična di-
sociacija. Nomenklatura. Kisline, baze, soli. Eksoter-
mični in endotermični procesi. Volubilitetni procesi, 
kemijsko ravnotežje, zakon o delovanju mas. Kon
denzacija plinov. Vodik Kisik. Pokalni plin. Ozon. 
Kemijski čista in naravna voda. Žveplo. Žveplov 
vodik. Žveplov dioksid. Žveplov trioksid. Žveplova 
kislina. Fluor. Hlor. Hlorov vodik in solna kislina. 
Brom. Jod. Dušik. Zrak, plinovit in kapljevit. Amo-
niak. Amonijev hlorit, sulfat in karbonati. Dušikova 
kislina. Fosfor. Fosforova umetna gnojila. Arzen. 
Antimon. Bismut. Ogljik. Metan. Etilen. Acetilen. 
Ogljikov oksid. Ogljikov dioksid in ogljikova kislina. 
Suha destilacija. Koks. Svetilni plin. Generatoirski 
plin. Vodeni plin. Gorenje; kurjenje in razsvetljava. 

Posebni del, 
a) Evropa. 

1. Lega, meje. velikost, horizontalna oblikovitost. 
2. Orografija, glavna gorovja in njih razrastki. 
3. Hidrografija,, vodovja in važnejše reke; poedi

nih vodovij, morja okoli Evrope. 
4. Podnebje in razdelitev na podnebne pasove. 

Natečaj za sprejem gojencev v po
morsko-zrakoplovno podčastniško 

šolo v Kum boru.* 
Na podstavi odločbe gospoda ministra za vojsko 

in inoniamico M. br. 3095/PV z dne 14. marca 1928. 
se sprejme letos v pomorsko-zrakoplovno podčast
niško šolo momarnice v Kumboru za gojence do 100 
mladeničev iz civilnega prebivalstva in iz momar
nice. 

Šolski tečaj se začne dne 1. oktobra in traja 
24 mesecev. 

Kandidati iz civilnega prebivalstva morajo izpol
njevati te-le pogoje: 

1.) Biti morajo državljani kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev. 

2.) Biti ne smejo mlajši, od 17 in starejši od 
21 let. Za osnovo izračunu starosti se vzame celotno 
koledarsko ileto, v katerem se kandidat prijavi za 
sprejem. 

3.) Biti morajo dobrega vedenja, 
4.) Biti morajo popolnoma zdravi in sposobni za 

letalno službo pri pomorskem zrakoplovstvu. 
5.) Dovršiti so morali uspešno najmanj štiri raz

rede osnovne šole. 
6.) Prebiti so morali najmanj leto dni v kova

škem, mehaničarskom, monterskem, ključaničarskem, 
strugarskem, šoferskem, električarskem, kleparskem 
ali podobnem obrtu. 

7.) Imeti morajo očetovo ali varuhovo dovolilo, 
potrjeno po pristojnem oblastvu, da smejo vstopiti 
v pomorsko-zrakoplovno šolo ter po dovršenem šol
skem tečaju služiti v kadru momarnice (pri pomor
skem zrakoplovstvu) trikrat toliko časa, kolikor so 
ga prebili v pomorsko-zrakoplovni podčastniški šoli. 

8.) Biti morajo neoženjeni. 
!).) Pismeno se morajo izjaviti, da pristajajo na 

5. Prebivalstvo, plemena m grupiranje, 
čim se prebivalci bavijo. 

6. Politična razdelitev. 
7. Opis poedinih držav v Evropi: meje, velikost, 

orografija, hidrografija, morja, narodnost, vera, s 
čim se prebivalci bavijo, oblika vladavine in važ
nejši kraji, 

b) Azija. 
1. Lega, meje, velikost, horizontalna oblikovitost,. i 
2. Orografija in hidrografija. j 
3. Opis azijskih dežel: Indije (Prednje), Hindo-

stana in Dekana, Indokine (Zadnje Indije), Vzhodno-
indijskega otočja, Kitajske in Japanske, Irana., Kav-
kazije, Armenije, Male Azije, Sirije in Palestine, 
Arabije in Mezopotamije. Opis v občih potezah mora 
obsezati: državno ureditev, prebivalstvo (pleme, na
rodnost, vera, s čim se prebivalci bavijo v glavnem) 
in poglavitna mesta. 

c) Afrika. 
1. Lega, meje, velikost, horizontalna obLikovitost. 
2. Orografija in hidrografija. 
3. Opis afriških dežel v občih potezah: Abesinijo 

(Habeša), Nubije, Egipta, Maroka, Algiera, Tunisa, 
Sahare, Sudana, Tripolitanije, Spodnje Guincje, 
Konga in Vzhodnoafriškega višavja. Afriški otoki. 

č) Amerika. 
1. Lega, meje, velikost in razdelitev, horizontalna 

oblikovitost. 
2. Orografija in hidrografija. 
3. Opis ameriških držav v občih potezah: 
a) Severna Amerika: Severnopolarni (Arktični) 

oteki in Britanska Severna Amerika, Združene dr
žave (Unija); 

b) Srednja Amerika: Guatemala, San Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costarica, in Panama, Zapadno-
indijski otoki; 

c) Južna Amerika: Columbia, Ecuador, (Peru, Bo
livija, Chile, Venezuela, Guyana, Brazilija, Paraguay, 
Uruguaj, Argentinska zvezna republika, 

d) Avstralija in Oceanija. 
1. Lega, meje, velikost, horizontalna oblikovitost. 
2. Orografija in hidrografija. 
3. Prebivalstvo, politično stanje in razdelitev. 
(Za pripravo naj se rabijo učne knjige, ki so ob

vezne za srednje šole.) 

uredbo o po-

б.) Tuji jeziki. 

a) Pismeno: Kandidatu se. da naloga, ki jo mora 
prosto izdelati, ali pa prevod določene naloge iz 
tujega jezika v naš jezik. 

b) Ustno: Kandidat, mora v razgovoru pokazati, 
koliko je vešč dotičnernu jeziku. 

vera: s vse pogoje in posledice, predpisane z 
morsko-zrakoplovni šoli. 

10.) Opraviti morajo sprejemni izpit. 
Kandidati, ki ustrezajo gorenjim pogojem in žele 

vstopiti v pomorsko-zrakoplovno podčastniško šolo, 
naj se prijavijo komandantu pomoirsko-zrakoplovne 
šole s svojeročno spisano prošnjo; poleg željo, da bi 
vstopili v pomorsko-zrakoplovno podčastniško šolo, 
morajo v njej izjaviti, da pristajajo na vse pogoje 
in posledice, predpisano z uredbo o pomorsko-zrako
plovni šoli. 

Pismeni prošnji je treba priložiti te-le dokumente: 
1.) Domovnico ali potrdilo političnega oblastva, 

da je kandidat resnično državljan kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. 

2.) Zdravniško izpričevalo aktivnega vojaškega 
zdravnika, da izpolnjuje kandidat pogoje člena 7. 
uredbe o oceni sposobnosti za vojaško službo; v tem 
izpričevalu mora biti označen odgovor na te-le točke: 
a) kandidatovo ime in njega priimek; b) dan, me
sec in leto rojstva; c) višina v centimetrih; d) obseg 
prsi v centimetrih; e) kapaciteta pljuč; f) obča kon
strukcija telesa in njegova razvitost glede na leta 
starosti; g) razvitost kosti, zglobov in mišic; h) stanje 
mezgovnih žlez in grla; i) stanje dihal (nos, vrat, 
pljuča, prsna mrena); 1) stanje trebušnih organov in 
k) stanje živčevja; 1) stanje trebušnih organov in 
prebavil; m) stanje spolovila in inguinalnega predora; 
n) stanje zobovja; o) sluh (da sliši akcentuiran šepet 
na minimum 6 m za uho); p) vid in rarzločanje barv; 
r) ali je kdo izmed bratov ali roditeljev umrl za 
tuberkulozo; s) osnova in nagnjenost na bolezen; 
t) dan, ko se je izvršil pregled; u) podpis zdravnika, 
ki je izvršil pregled. 

3.) Potrdilo pristojnega policijskega (političnega) 
oblastva, da je kandidat neoporečnega moralnega in 
političnega vedenja. 

4.) Potrdilo pristojnega cerkvenega ali občin
skega oblastva, da je kandidat neoženjen. 

5.) Krstni list ali potTdilo iz popisne knjige ali 
potrdilo občinskega oblastva, overovljeno po policij
skem (političnem) oblastvu, da je konkurent rojen 
tega in tega leta (če mogoče, tudi dan in mesec roj
stva). 

6.) Šolsko izpričevalo, s katerim kandidati do
kažejo, da so uspešno dovršili štiri razrede osnovne 
šole, in izpričevala drugih šol, če so hodili vanje. 

7.) Pismeno potrdilo dotičnega mojstra ali delo
dajalca, pri katarem. so bili v obrtu, potrjeno po pri
stojnem policijskem (političnem) oblastvu, da so bili 
najmanj loto dni v obrtif in kakšen uspeh so dosegli 
pri tem. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 29. maja 1928., št. 121. 
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8.) Očetovo ali varuhovo pismeno dovolilo, po-j Po dovršeni šoli imajo gojenci pravico, pozneje 
trjeno ]X) pristojnem policijskem (političnem) oblast- j kot vodje opravljati izpit za strokovnega častnika 

pomorsko-zrakoplovne grane. 
Iz pisarne komande pomorsko-zrakoplovne šole 

v Kumboru (Boka Kotorska), 
dne 19. marca 1928.; št, 408. 

Natečaj za sprejem gojencev v bolničarsko 
podčastniško Solo v Nišu.* 

Bolničarska podčastniška šola v Nišu sprejme 
dne 1. oktobra 1928. 80 gojencev. 

Pogoji za sprejem so: 
1.) Kandidat mora biti državljan kraljevine Sr

bov, Hrvatov in Slovencev, kar dokaže z občinskim 
potrdilom. 

2.) Biti ne sme mlajši od 17 in ne starejši od 
21 J'et. 

3.) Dovršiti je moral vsaj osnovno šolo, kar do
kaže s šolskim izpričevalom; če pa ne prihaja ne
posredno iz šole. mora dokazati z občinskim' potrdi
lom, da je dobrega vedenja, da ni v sodni preiskavi 
ali sodno obsojen. 

4.) Imeti mora očetovo ali varuhovo dovolilo, 
potrjeno po oblastvu, da sme vstopiti v šolo. 

5.) Biti ne sme- oženjen, kar dokaže s potrdilom 
cerkvenega ali občinskega oblastva. 

Kandidati, ki prihajajo iz kadra, morajo izpolnje
vati te-le pogoje: 

1.) Dovršiti so morali rekrutno šolo. 
2.) Komanda jih mora priporočati kot dobre 

vojake. 
3.) Biti ne smejo v sodni preiskavi in tudi ne 

obsojeni. 
4.) Biti morajo dovolj pismeni, kar se oceni pri 

pregledu. 
5.) Biti ne smejo oženjeni. 
6.) Biti ne smejo starejši od 23 let. 
7.) Če niso dovršili. 21. leta, morajo imeti oče

tovo ali varuhovo dovolilo, potrjeno po oblastvu, da 
smejo vstopiti v šolo. 

Kandidati naj predlože pismeno prošnjo osebno 
ili po pošti komandantu bolničarske podčastniške 

vu. ki se mora glasiti tako-le: ;-:.• 

Dovolilo, 
s katerim dovoljujem podpisani 
svojemu sinu (varovancu) , vstopiti 
v pomorsko-zakoplovno podčastniško šolo momar-
nice in po dovršeni šoli služiti v kadru momarnice 
(pri pomorskem zrakoplovstvu) trikrat toliko časa, 
kolikor ga je prebil v pomorsko - zrakoplovni pod
častniški šoli. 

Datum in kraj. Podpis. . 
Overavlja: policijsko (politično) oblastvo. 

Tako spisane prošnje, opremljene z navedenimi 
dokumenti, morajo izročiti konkurenti osebno ali pa 
jih poslati po pošti (v priporočenem pismu) koman
dantu pomo rs ko-»rak op lov no šole v Kuinlxrru, pošta 
Dcnović (Boka Kotorska), najkosneje do dne 

1. s e p t e m b r a 1 9 28. 
Prošnje in dokumente je treba opremiti s kolikom 

po zakonu, t. j . prošnjo s ikolkom za 5 Din, vsak pri
loženi dokument pa — če še ni kolJkovau — s kol
kom za 2 Din. Oni kandidati, ki so siromašnega 
stanja, naj predlože namesto kolka potrdilo o siro
mašnem stanju (ubožni list). 

Kandidati iz mornarnice naj se javijo po redni 
poti na raport. Zaslišanju je treba pritožiti doku
mente, navedene pod 3.), 4,), 5.), 6.) in 7.), če pa so 
mlajši od 21 let, še dovolilo pod 8.). 

Zaslišanja z dokumenti vred in z mnenjem nad
rejenih starejšin naj se pošljejo komandi pomorsko-
zrakoplovne šole do dne 1. septembra 1928. Kandi
dati iz momarnice ne sinejo biti starejši od 24 let. 

Prošnje in dokumenti, .ki se do tega časa ne 
prejmejo ali ne izročo omenjeni komandi ali ki se 
ne opremijo z navedenimi podatki in dokumenti, se 
ne vzamejo v postov ter se prosilcem vrnejo. 

Prijavljenim kandidatom, katerih prijavni doku
menti ustrezajo pogojem, navedenim v tem natečaju, 
pošlje komanda poinorsko-zraikoplovne šole po pri
stojnem policijskem (političnem) oblastvu pozivnico, 
na kateri bo označen dan, ko se mera kandidat 
osebno prijaviti pri omenjeni komandi. Zato mora [ Г у ^ ^V^. y n ^ . m . 0 T a j o i z j a v j ti ) t i a pristajajo na 
označiti vsak konkurent v prošnji točni naslov (kraj, ; y f t e o b v e z c / pripisane z uredbo o bolničarski pod-
če mogoče, tudi ulico in hišno številko, občino, srez, ' ? a f s ) n i .g k i ^oli. T e 0 b v e z e s e ]a.hko vpogledajo pri 
okrožje, županijo) kakor tudi pristojno policijsko у^к[ v o j a g k i komandi. Vsi kandidati morajo pred-
(politično) oblastvo. Razen tega se morajo vse iz-. ! о ? ш v s e ' dokumente, zahtevane v-točkah l . )do5.) , 
premembe v naslovu od dne. ko se prošnja odpošlje, | - e p r i l ] a j a ; j 0 i z gole. in v točkah 1.) do 6.). če pri
de dne, ko se reši, nemudoma naznaniti komandi ' h a j a j 0 ; z k a d r a . p r ošnja mora biti opremljena s kol-
pomoisko-zrakoplovne šole. ; k o m z a 5 D ; n , v s a k a p r i ] o g a p a s kolkom za 2 Din. 

Na podstavi pozivnice naj zahtevajo kandidati od ; vi'ave do dne 
najbližje komande vojaškega; okrožja objavo za brez- j t 0 " 7Л ] 11]< 

plačno vožnjo po železnici v III. razredu ali po ladji i 
v II. razredu od najbližje postaje svojega stanovali-1 
šča do postaje v Zelenilu (Boka Kotorska), ikjer se 
morajo točno na dan, označen v pozivnici, prijaviti 
pri komandi pomorsko-zrakoplovne šole. 

Kandidati, ki «o prejeli pozivnico, a se ne bi v 
dveh dneh od dne, označenega za prijavo, prijavili 
pri šolski komandi, se smatrajo, da so odstopili od 
sprejema, ter nimajo ob naknadni prijavi pravice do 
brezplačne vožnje do svojega stanovališča. 

V pomorsko-zrakoplovni šoli pregleda pozvane 
kandidate zdravniška komisija, da odredi definitivno 
njih telesno sposobnost za službo pri pomorskem 
zrakoplovstvu. • 

Oni kandidati, ki se spoznajo pri tem zdravni
škem pregledu za sposobne, morajo opraviti spre
jemni izpit: a) iz aritmetike (štiri osnovne vrste ra
čunov z imenovanimi celimi števili in z desetinskimi 
ulomki); b) iz čitanja in pisanja (s cirilico ali lati
nico); c) iz manualnoga strokovnega dela; v ta na
men se določi vsakemu kandidatu v šolski delavnici 
po eno delo iz obrta, v katerem je bil zaposlen, da 
pokaže, stopnjo spretnosti, ki jo je dosegel v obrtu. 

Po končanem izpitu izbere šolski komandant kan
didate za gojence v mejah zgoraj označenega, števila; 
pri tem imajo prednost oni kandidati, ki so bili pri 
izpitu najbolje ocenjeni, ki imajo več razredov do
vršenih šol, ki po mnenju Lzpraševalno komisijo naj
bolje ustrezajo v intelektualnem pogledu in ki imajo 
(iz civilnega prebivalstva) najboljša šolska izpriče
vala. 

Sprejeti kandidati se takoj uvrste v šolo. 
Onim pa, ki se. spoznajo pri zdravniškem pre

gledu za nesposobno ali se drugače ne sprejmejo, se 
vrnejo njih dokumenti in se izda objava za brez
plačno vožnjo do doma. Kandidat, ki hoče med iz
pitom odstopiti od sprejema, sme zahtevati svoje 
dokumente, izgubi pa pravico do brezplačne vožnje 
domov. 

Pripominja -se, da so z novim zakonom podčast
niki, zlasti še zrakoplovni, odlično preskrbljeni. 

Prosilci naj navedejo izrecno vsa mesta, za ka
tera prosijo, ako bi se izpraznila. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 2. junija 1928. 

15. s e p t e m b r a 1 9 2 8 . 
Vsi prijavljeni kandidati morajo biti dne 25. sep

tembra 1928. ob osmih v Nišu pri komandantu te 
šole v stalni vojaški bolnici V. armijske oblasti, da 
se zdravniški pregledajo in sprejmejo v šolo. 

Komandanti vojaških okrožij na dotičnem ozem
lju morajo izdati brezplačno karto za potovanje vsa
kemu kandidatu, ki pokaže potrdilo komande te 
šole, da je uvrščen med kandidate. 

Brezplačen povratek za nesprejete kandidate da 
komandant sole. 

Tečaj traja dve leti. 
Po končani šoli se porazvrste gojenci po sanitet

nih edinicah in napravah kot podnaredniki ter slu
žijo dalje za napredovanje. 

Iz pisarne bolničarske podčastniške šole v Nišu, 
dne 13. maja 1928.; št, 722. 

Sazglasi sodišč in soÉib oblaste?, 
Preds. 228/4/28—1. 3—1 

Razpis* 
Odda se m e s t o d e ž e 1 n o s o d n e g a s v e t 

n i k a pri deželnem, sodišču v L j u b l j a n i . 
Obenem se od dado tudi vsa mesta deželnosodnih 

svetnikov, okrajnih sodnikov, predstojnikov sodišč 
in sodnikov, ki bi se izpraznila tekom konkurza ali 
zaradi njega, 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti «vojeročno spisane, naj se vlože po služ
beni poti do dne 

10. j u l i j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

1260 Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e fi r m e: 

420. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Anica Pajk & Co. 
Obratni predmet: modna trgovina na drobno in 

na debelo. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 10. februarja 1928. 
Družbenici: Anica Pajk, trgovka, Kralja Petra 

cesta št. 13, in Iva Milosevic, zasebnica, Trubarjeva 
ulica št. 3 — obe v Celju. 

Za zastopanje je upravičena vsaka družbenica 
zase. 

Podpis firme: Pod štampiljiranim besedilom 
firme se podpisuje vsaka družbenica zase. 

C e l j e , dne 9. maja 1928. 

421. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Josip Žumer in drug. 
Obratni predmet: izvrševanje mesarskega obrta. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 24. aprila 1928. 
Družbenika: Josip Žumer, hotelir v Celju, Glav

ni trg št. 13, in Marija Hole, mesar in gostilničar v 
Pobrežju pri Mariboru. 

Za zastopanje je upravičen Josip Žumer sam. 
Podpis firme: Josip Žumer podpisuje firmo sam 

tako-le: Josip Žumer in drug. 
C e l j e , dne 2. maja 1928. 

422. Sedež: Maribor (Levstikova ulica št. 9). 
Besedilo firme: Farič, strojno ključavničarsko 

podjetje, družba z o. z. 
Obratni predmet: družba opravlja strojno klju-

čaničarstvo, t. j . izdeluje vse predmete, spadajoče 
v ključaničarski obrt, nakupuje in prodaja potrebne 
sirovine in gotove izdelke. 

Družbena pogodba z dne 10. maja 1928., posi, 
št. 4828. 

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 60.000 Din. Nanjo je 

vplačan v gotovini znesek 30.000 Din; ostali zne
sek (30.000 Din) je krit s stvarno vlogo družbenice 
Amalije Faričeve, sesto ječo iz ključaničarskih stro
jev in orodja, ki jih je vnesla v družbo. 

Poslovodja: Mirko Farič, hišni posestnik ,v Mari
boru, Levstikova ulica št. 9. 

Pravico, zastopati firmo, ima, dokler je en sam 
poslovodja, le-ta samostojno, če pa jih je več, jo 
zastopata po dva kolektivno. 

Firmo podpisuje, če je en sam poslovodja, le-ta 
samostojno, če pa jih je več, jo podpisujeta kolek
tivno po dva. Če se namestijo prokuristi, podpisu
jejo samostojno z enim poslovodjo. 

Družbene razglasitve se izvršujejo z vpisanimi 
dopisi, ki se oddajajo tako, da mine od dne oddaje 
do občnega zbora najmanj osem dni. 

M a r i b o r , dne 18. maja 1928. 

II. V p i s a l e so s e i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h , f i r m a h : 

423. Sedež: Bled. 
Besedilo firme: Izdelovalnica slovenskih in švi

carskih vezenin, družba z o. z.: 
Vpisal se je prokurist Anton Wipplinger, poslo

vodja na Bledu. 
L j u b l j a n a , dne 14. maja 1928. 

424. Sedež: Brežice. 
Besedilo firme: Podružnica Ljubljanske kre

ditne banke v Brežicah: 
Člana predstojništva sta prestala biti dr. Karel 

Triller in Alojzij Vodnik; v predstojništvo pa sta 
vstopila člana Josip Boecio in Anton Löschnigg, 
veletržca v Brežicah. 

Izbrisala se je prokura za podružnico Josipa 
Pogačarja, ker je bil premeščen. 

C e l j e , dne 2. maja 1928. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata 
Slovenaca» z dne 18. maja 1928., št. 112. 

425. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Hotelska družba v Celju, druž

ba z omejeno zavezo: 
Izbrisal se je poslovodja dr. Anton Božič; vpisal 

pa se je novi poslovodja Ernest Marine, lesni trgo
vec v Celju, Zrinsko-Frankopanska ulica. 

C e 1 j e, dne 9. maja 1928. 
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426. Sedež: Celje. *. 
Besedilo firme: Podružnica Ljubljanske kre

ditne banke т Celju: 
Izbrisal se je član predstojništva Ladislav Pe

čenka, višji ravnatelj Ljubljanske kreditne banke 
v Ljubljani v p. 

Izbrisala se je prokura Vinka Plaskana in 
Franca Knifica, ker sta izstopila iz službe. 

C e 1 j e, 2. maja 1928. 

427. Sedež: Domžale. 
Besedilo firme: P. Ladstätter & sinovi: 
Izbrisali so se družbeniki Jakob Ladstätter, Jo

hann Ladstätter in Peter Josip Ladstätter, ker so 
izstopili; vpisal pa se je novi družbenik Kurt Lad
stätter, trgovec v Domžalah. 

L j u b l j a n a , dne 28.aprila 1928. 

428. Sedež: Kočevje. 
Besedilo firme: A. Kajfež & Co. 
Obratni predmet: lesna trgovina. 
Družbena oblika: javna trgovska družba: 
Osebno zavezana družbenika: Anton Kajfež ml. 

in Milan Kajfež — oba trgovca v Kočevju št. 235. 
Pravico, zastopati družbo, ima vsak družbenik 

samostojno. 
Firmo podpisuje vsak družbenik samostojno. 
N o v o m e s t o , dne 9. maja 1928. 

429. Sedež: Kočevje. 
Besedilo firme: Merkantilna banka, d. d.: 
Izbrisal se je upravni svetnik dr. Ivan Sajovic, „. 

odvetnik v Kočevju, ker je odložil mesto upravnega eden teh poslovodij vsekdar zastopnik vecmskega 
* ' * t- « družbenika «Produkcije», osrednje zadruge za na-

Vpisal se je prokurist Josip Hauffen, višji 
deželnosodni svetnik v p. in podravnatelj Kranj
ske hranilnice v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 30. aprila 1928. 

436. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Merkator», prodaja državnih 

papirjev in srečk, Vrtilek & Co., družba z o. z.: 
Na občnem zboru z dne 4. maja 1928. se je skle

nila izprememba točk «Prvič» in «Tretjič» družbene 
pogodbe. 

Besedilo firme odslej: slovenski: Bančni zavod 
«Merkator» Vrtilek & Co., družba z o. z.; srbo-
hrvatski (v latinici in cirilici): Bankovni zavod 
«Merkator» Vrtilek & Co., društvo s. o. j . 

Obratni predmet odslej tudi: izvrševanje vseh 
bančnih poslov, izvzemši sprejemanje običajnih 
vlog na hranilne knjižice in izdajanje bančnih fun
diranih zadolžnic in zastavnih listov. 

L j u b l j a n a , dne 14. maja 1928. 

437. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Nova Jugometalija», družba z 

o. z. za izdelovanje pločevinastih in kovinskih iz
delkov: 

Na občnem zboru z dne 25. aprila 1928. se je 
izpremenil odstavek «Šestič» družbene pogodbe. 
Po novem besedilu zastopata družbo odslej sodno 
in izvensodno kolektivno po dva poslovodji, ki pod
pisujeta za firmo tako, da pristavljata njenemu na
pisanemu, natisnjenemu ali s pečatnikom odtisnje
nemu besedilu svoja podpisa; vendar pa mora biti 

svetnika. 
N o v o m e s t o , dne 9. maja 1928. 

430. Sedež: Kočevje. 
Besedilo firme: «Tekstilana», tovarna sukna, 

d.d.: 
Izbrisali so se upravni svetniki Hans Kern, 

M. Morgenstern, Anton Kajfež st. in Anton Kaj
fež ml. ; vpisali pa so se upravni svetniki dr. Franc 
Novak, odvetnik v Ljubljani, dr. Juro Adlešič, od
vetnik v Ljubljani, dr. Ivan Slokar, ravnatelj Za
družne gospodarske banke v Ljubljani, in Hinko 
Engelsberger, bančni uradnik v Kočevju. 

N o y o m e s t o, dne 1. maja 1928. 

431. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: A. A. Baker & Co., družba z 

0. z. (London E. C.) : 
Na izrednem občnem zboru z dne 10. marca 

1928. sta se izpremenila odstavek «Četrtič» in drugi 
stavek odstavka «Petič» družbene pogodbe. Odsta
vek «Četrtič» se glasi odslej: Družba, ki je bila 
prvotno sklenjena za dobo pet let, t. j . do dne 
1. avgusta 1928., je sklenjena za nedoločen čas. 

Izbrisal se je poslovodja Mihael Mreule. 
L j u b l j a n a , dne 7. maja 1928. 

432. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Brata Moskovié: 
Ker je javni družbenik Robert Mosković umrl 

in se je izbrisal, je javna trgovska družba prestala. 
Edini imetnik odslej: Feliks Mosković. 
Prokura se je podelila Klari Moskovičevi, rojeni 

Leitnerjevi, trgovčevi soprogi v Ljubljani, Beethov
nova ulica št. 4.-

Obratni predmet odslej tudi: trgovina s strojili. 
L j u b l j a n a , dne 30. aprila 1928. 

433. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Gradbeno podjetje in tehnična 

pisarna «Probuda», družba z o. z.: 
Z notarskim zapisom z dne 29. aprila 1928. se 

je izpremenil § «Četrtič» družbene pogodbe. 
Izbrisal se je poslovodja ing. Alojzij Hrovat. 
L j u b l j a n a , dne 7. maja 1928. 

434. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Impei», eksportna in importna 

družba z o. z. v Ljubljani: 
S sklepom občnega zbora z dne 29. decembra 

1927. so se izpremenili §§ 8., 9., 10. in 11. družbene 
pogodbe. 

Poslovodstvo sestoji iz enega ali več poslovodij, 
ki jih imenujejo družbeniki. 

Če je en sam poslovodja ali če jih je več, za
stopa vsak družbo samostojno. 

Izbrisal se je poslovodja Fran Vokač. 
L j u b l j a n a , dne 7. maja 1928. 

435. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Kranjska hranilnica: 

kup, proizvajanje in prodajo z o. z. v Ljubljani. 
Izbrisal se je poslovodja Valentin Vrhunc; vpi

ja l pa se je novi poslovodja in zastopnik večin
skega družbenika «Produkcije», osrednje zadruge 
za nakup, proizvajanje in prodajo z o. z. v Ljub
ljani, Franc Svetek, tajnik Konzumnega društva 
za Slovenijo in član načelništva «Produkcije», 
osrednje zadruge za nakup, proizvajanje in pro
dajo z o. z. v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 7. maja 1928. 

438. Sedež podružnice: Ljubljana. 
Besedilo firme: Prva hrvatska štedionica u Za

grebu, glavna podružnica za Slovenijo, Ljubljana. 
Sedež glavnega zavoda: Zagreb: 
Izbrisal se je dosedanji upravitelj ljubljanske 

podružnice, Karel Prohaska; vpisal pa se je Stje
pan Kenfelj, ravnatelj te podružnice, ki je upra
vičen, sopodpisovati za podružnico kot upravitelj 
po instrukcijah, veljavnih zanjo. 

L j u b l j a n a , dne 14. maja 1928. 

439. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Radiol», družba z o. z.: 
Izbrisal se je poslovodja dr. Joso Kamušić. 
L j u b l j a n a , dne 30. aprila 1928. 

440. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Slograd», Slovenska gradbena 

in industrijska delniška družba: 
Vpisal se je upravni svetnik Karel Detela, rav

natelj Prometnega zavoda, d. d. v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 14. maja 1928. 

441. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Splošna elektrodružba, družba 

z o. z. : 
Z notarskim zapisom z dne 21. aprila 1928. se 

je izpremenil odstavek «Petič» družbene pogodbe. 
Družba ima enega poslovodjo. Ta zastopa druž

bo sodno in izvensodno ter jo podpisuje samostojno 
tako, da pristavlja njenemu po komerkoli napisa
nemu, natisnjenemu ali s pečatnikom odtisnjenemu 
besedilu svoj podpis. 

Izbrisal se je poslovodja Mihajlo Kuštrin. 
L j u b l j a n a , dne 28. aprila 1928. 

442. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Strojne tovarne in livarne, d.d.: 
Iz upravnega sveta je izstopil dr. Janko Berce; 

v upravni svet pa je vstopil Zdenko Knez, ravnatelj 
Združenih opekarn, d. d. ,v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 30. aprila 1928. o 

443. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Tea-Import», družba z o. z.: 
Na podstavi notarskega zapisa z dne 17. aprila 

1928. se je zvišala osnovna glavnica za 25.000 Din, 
tako da znaša sedaj 50.000 Din; ta vsota je v goto
vini popolnoma vplačana. Sklenila se je izpremem

ba odstavka «Četrtič» v družbenih pravilih glede 
na zvišbo osnovne glavnice, na vstop nove družbe-
nice zbog prevzema zvišane osnovne glavnice kot 
osnovne vloge in na izstop ene družbenice. 

Vpisal se je poslovodja Jožef Paškulin v Ljub
ljani, višji uradnik Zadružne banke v Ljubljani, 
tako da ima družba dva poslovodji. 

L j u b l j a n a , dne 30. aprila 1928. 

444. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Tova», družba z o. z.: 
Prokura, podeljena drju. Dragu MaruSiču, je 

preklicana. 
L j u b l j a n a , dne 30. aprila 1928. 

445. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Združene opekarne, d.d.: 
Izbrisala sta se upravna svetnika Anton Deč-

man in ing. Anton Klinar; vpisala pa sta se nova 
člana upravnega sveta Ivan Ogorelc, trgovec, in 
Matko Prelovšek, inženjer — oba v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 14. maja 1928. 

446. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Zvezna tiskarna in knjigarna, 

družba z omejeno zavezo v Ljubljani: 
Izbrisal se je poslovodja dr. Janko Berce. 
L j u b l j a n a , dne 7. maja 1928. 

447. Sedež podružnice: Maribor. 
Besedilo firme: Hrvatska Eskomptna banka. 
Sedež glavnega zavoda: Zagreb: 
Besedilo firme Hrvatska Eskomptna banka se 

glasi zbog fuzije s Hrvatsko Slavonsko Zemaljsko 
Hipotekarno banko odslej: Jugoslavenska Eskompt
na in hipotekama banka, d.d. 

Glavnica znaša glede na fuzijo in na pravila, 
izpremenjena z odlokom ministrstva za trgovino in 
industrijo z dne 30. marca 1928., 116,000.000 Din 
ter je razdeljena na 580.000 delnic po 200 Din, ki 
se glase na prinosnika. 

Izbrisala sta se člana načelništva Mirko Lederer 
in Anton Stiasny — oba v Zagrebu; na novo pa so 
se vpisali Makso Antić, glavni ravnatelj, Artur 
Gvozdanović, dr. Siegfried Kaufer, Lavoslav Schle
singer in Franjo Zdvorak, ravnatelji, in dr. Stjepan 
Mlinaric, ravnateljev namestnik — vsi v Zagrebu. 

Naslov upraviteljevega namestnika Bogdana 
Pogačnika se je izpremenil v naslov «upravitelja». 

Pravna razmerja družbe: Delniška družba Hr
vatska Eskomptna banka se je fuzionirala s Hrvat
sko Slavonsko Zemaljsko Hipotekarno banico s 
sedežem v Zagrebu na podstavi sklepov obeh del
niških družb z dne 17. februarja 1928., odobrenih 
po kompetentnem sodišču na sedežu obeh družb: 
kr. sudbenem stolu kao trgovačkem sudu v Za
grebu s sklepoma tega sodišča z dne 21. februarja 
1928., št. 1437 ^ r . in 1438 gr., ki sta že vpisana v 
trgovinski register trgovinskega sodišča ,v Zagrebu. 
To fuzijo je odobrilo ministrstvo za trgovino in 
industrijo z odlokom z dne 30. marca 1928., VI. 
št. 2088, ki je odredilo obenem nekatere izpre-
membe pravil; nato je odobril pravila v izpreme-
njeni obliki za to kompetentni кг. sudbeni stol kao 
trgovački sud v Zagrebu s sklepom z dne 12. aprila 
1928., br. 29.658 gr. 

Vsi ostali vpisi v trgovinskem registru ostanejo, 
ker je določeno po sklepih obeh delniških družb, 
ki sta se fuzionirali, da posluje podružnica Hrvat
ske Eskomptne banke kot podružnica fuzionirane 
Jugoslavenske Eskomptne in hipotekarno banke, 
d. d. v Zagrebu. 

M a r i b o r , dne 18. maja 1928. 

448. Sedež: Maribor (Linhartova ulica). 
Besedilo firme: Šlihtovna in mehanična tkal

nica E. Zelenka & Comp.: 
Izbrisala se je prokura Ernesta Zelenke. 
M a r i b o r , dne 10. maja 1928. 

449. Sedež: Mojstrana. 
Besedilo firme: Portland-cementna tovarna, 

d.d. na Dovjem: 
Izbrisal se je član upravnega sveta dr. Josip 

Ažman, odvetnik v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 7. maja 1928. 

450. Sedež: Slovenjgradec. 
Besedilo firme: Podružnica Ljubljanske kredit

ne banke v Slovenjgradcu: 
Izbrisal se je član predstojništva dr. Ferdo Pir-

nat, odvetnik v Slovenjgradcu, ker je umrl. 
Prokura za podružnico v Slovenjgradcu se je 

podelila uradniku te podružnice Josipu Kramerju. 
C e l j e , dne 2. maja 1928. 
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III. I z b r i s a l i s t a s e n a s t o p n i f i r m i : 

451. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Mednarodna delniška družba 

premoga, podružnica Ljubljana: 
Ker je likvidacija končana. 
L j u b l j a n a , dne 14. maja 1928. 

452. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Fried. Siemens, pat. kurilni in 

kuhalni aparati, družba z omejeno zavezo v likvi
daciji: 

Ker je likvidacija končana. 
L j u b l j a n a , dne 14. maja 1928. 

1261 Vpisi v zadružni »festster. 
II. V p i s a l e so s e i z p r e m e m b e i n d o -

d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 
453. Posojilnica v Cerknici, registrovana zadruga 

z neomejeno zavezo: 
Izbrisal se je član načelništva Anton Krnvanja; 

vpisal pa se je novi član načelništva Milan Krava-
nja v Cerknici. 

L j u b l j a n a , dne 14. maja 1928. 

454. Hranilnica in posojilnica v Dobu, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisala sia se člana načelništva Anton Ker-
žan in Franc Podbevšek; vpisala pa sta se nova 
člana načelništva Rupert Smolik, učitelj v Dobu, 
in Alojzij Jeraj, posestnik v Turnišu. 

L j u b i j a n a, dne 14. maja 1928. 

455. Hranilnica in posojilnica v Dobju, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisala sta se člana načelništva Franc Ko.va-
čič in Jože Gračner; vpisala pa sta se novoizvoljena 
člana načelništva Matija Salobir, posestnik v Skar-
nicali št. 8, in Franc Blatnik, posestnik v Kostriv-
nici ši. 10. 

C e l j e , dne 2. maja 1928. 

456. Posojilnica v Dobrepoljah, reg. zadr. z neom. 
zav.: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Janez 
Bošijančič; vpisal pa se je no,vi član načelništva 
France Kaplan, posestnik na Vidmu št. 16. 

N o v o m e s t o, dne 21. maja 1928. 

457. Zadružna elektrarna v Dolu, registrovana za
druga z omejeno zavezo: 

Na občnem zboru z dne 29. januarja 1928. se je 
izpremenil § 1. zadružnih pravil. 

Besedilo firme odslej: Elcktro-strojna zadruga 
v Dolu, registrovana zadruga z omejeno zavezo. 

Izbrisali so se člani načelništva Karel Gregorin, 
Jakob Mejač, Matevž Ložar in Franc Janež; vpisali 
pa so se novi člani načelništva Janez Zaje, posest
nik ,v Dolskem št. 7, Franc Vodnik, posestnik v 
Zaborštu št. 11, Alojzij Kosem, posestnik v Dolu 
št. 15, in Matevž Grad, posestnik na Beričevem 
št. 25. 

L j u b l j a n a , dne 14. maja 1928. 

458. Gospodarska zadruga za Prekmurje, Mursko 
Poljo in Slovenske gorice v Gor. Radgoni, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Franc 
Husjak; vpisal pa se je novoizvoljeni član načel
ništva Martin Fischer, veleposestnik na Plitvičkem 
vrhu št. 33. 

M a r i b o r , dne 18. maja 1928. 

459. Hranilnica in posojilnica, r. z. z n. z. v Ko
čevju : 

Izbrisal se je član načelništva Malija Michitsch; 
vpisal pa se je novi član načelništva Viljem Wolf, 
posestnik in davčni uradnik v p. v Kočevju. 

Uradnemu vodji Alojziju Kraulandu se je pri
znala pravica, podpisovati zadružno firmo. 

N o v o m e s t o , dne 21. maja 1928. 

460. Hranilno in podporno društvo zadružnih na
stavi jencev, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo v Ljubljani: 

Izbrisal se je član načelništva Vinko Zabuko-
vec; vpisal pa se je novi član načelništva Jože Slak, 
revizor Zadružne zveze v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 14. maja 1928. 

461. Osrednja čipkarska zadruga v Ljubljani, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Božidar Sartory; 
vpisal pa se je novi član načelništva Peter Bergant, 
uradnik Vzajemne zavarovalnice v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 14. maja 1928. 

462. Hranilnica in posojilnica v Lučah, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Janez Letnar; v načel-
ništvo pa je vstopil Lenard Rihar, posestnik v Ra
duni št. 10. 

C e l j e , dne 9. maja 1928. 

463. Pašniška in bikorejska zadruga v Lučah, re
gistrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se člani načelništva Ivan Voler, 
Jakob Kosmač in Vinko Jezernik; vpisali pa so se 
no.vi člani načelništva Jožef Moličnik, posestnik v 
Podvezi št. 20, Anton Škrubej, posestnik v Konj
skem vrhu št. 20, in Anton Breznik, posestnik v 
Karnici št. 39. 

C e 1 j e, dne 16. maja 1928. 

464. Jugoslovanska hranilnica in posojilnica v 
Mariboru, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo: 

Vpisala se je ustanovitev podružnice v Murski 
Soboti. 

M a r i b o r , dne 18. maja 1928. 

465. Hranilnica in posojilnica v Metliki, reg. z. z 
n. z. : 

Izbrisal se je član načelništva Martin Plut; vpi
sal pa se je novi član načelništva France Graf, 
posestnik v Gradacu št. 92. 

N o v o m e s t o , dne 22. maja 1928. 

466. Kmetijsko društvo Metlika, r. z. z o. z.: 
Izbrisala sta se člana načelništva Ivan Jerina 

in Jožef Vukšinič; vpisala pa sta se nova člana 
načelništva Marko Štefanič v Križevski ,vasi št. 17, 
in France Tome v Primostku št. 14. 

N o v o m e s t o , dne 21. maja 1928. 

467. Okrajna posojilnica v Ormožu, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo:* 

Izbrisala sta se člana načelništva Matija Polak 
in Franc Simonie. 

M a r i b o r , dne 18. maja 1928. 

468. Ptujsko predujemno društvo, registrovana za
druga z neomejeno zavezo v Ptuju: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Josip 
Kasimir; vpisali pa so se novoizvoljeni člani načel
ništva Rudolf Kraker, prokurist, Albert Scharner, 
industrijec, in Valerijan Spruschina, mehanik — 
vsi v Ptuju. 

M a r i b o r , dne 18. maja 1928. 

469. Hranilnica in posojilnica v Sikoljah, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 13. maja 1928. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidator: Franc Goričan, dosedanji član na
čelništva. 

Besedilo likvidacijske firme: Hranilnica in po
sojilnica v Sikoljah, registrovana zadruga z neome
jeno zavezo v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidator podpisuje likvidacij
sko firmo samostojno. 

M a r i b o r , dne 24. maja 1928. 

470. Kmetska posojilnica pri Sv. Ani na Krem-
bergu, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo : 

Po sklepu občnega zbora z dne 12. maja 1927. 
so se izpremenila zadružna pravila v točkah 3. d), 
6., 18., 31., 32., drugem odstavku 33., 35. in 37. 

Zadružni delež znaša 10 Din. 
Zadružni razglasi, osobito vabila na občni zbor, 

se izvršujejo z nabitkom na deski pri poslovnem 
prostoru zadruge. Vabilo mora navajati čas, kraj 
in dnevni red občnega zbora. 

Izbrisa] se je član načelništva Vinko Kolar; 
vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva Matija 
Slaček, posestnik na Ščavnici. 

M a r i b o r , dne 24. maja 1928. 

471. Hranilnica in posojilnica pri Sv. Jurju ob 
Ščavnici, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Jakob 
Nemec; vpisal pa se je novoizvoljeni član načelni
štva Martin Vuk, posestnik v Terbegovcih. 

M a r i b o r , dne 18. maja 1928. 

472. Mlekarska zadruga na Tanči gori pri Črnom
lju, r. z. z o. z.: 

Izbrisala sta se člana načelništva Peter Panjan 
in Miha Zvab; vpisali pa so se novi člani načel
ništva Miha Panjan, posestnik v Goleku št. 6, Anton 
Flek, posestnik na Tanči gori št. 19, in Jurij Matko-
vič, posestnik na Tanči gori št. 4. 

N o v o m e s t o , dne 21. maja 1928. 

473. Hranilnica in posojilnica za Višnjo goro in 
okolico, r. z. z n. z. s sedežem v Višnji gori: 

Izbrisala sta se člana načelništva Martin Zupan
čič in Anton Ravnikar; vpisala pa sta se nova člana 
načelništva Peter Zaviršek, posestnik v Zavrtačah, 
in Leon Kristenc, kaplan v Višnji gori. 

N o v o m e s t o , dne 21. maja 1928. 

474. Posojilnica na Vranskem, reg. zadr. z neom. 
zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Franc Schaur; v na-
čelnišlvo pa je vstopil Juro Detiček, notar na 
Vranskem. 

C e l j e , dne 23. maja 1928. 

III. I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a z a d r u g a : 

475. Gospodarska zadruga v Črmošnjicah, r. z. z 
o. z. v likvidaciji. 

Ker se je obrat ustavil in ker je likvidacija 
končana. 

Knjige hrani France Pečaver, trgovec v Črmoš
njicah. 

N o v o m e s t o, dne 21. maja 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 

181. 
Tarifni obvestili.* 

Lokalna tarifa z dne 1. oktobra 1926. 
Dopolnitev. 

Z veljavnostjo od dne 15. junija 1928. naj se vpi
šeta v tej tarifi na 43. strani v izjemni tarifi br. 29. 
po abecednem redu v seznamek postaj, od katerih 
velja izjemna tarifa, tudi postaji z nazivom: Bosan
ski Brod in: Rragujevac. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 5. aprila 1928.; G. D. br. 29.699/28. 

* 

Luška tarifa za prevoz blaga itd. 
z dne 1. oktobra 1926. 

Z veljavnostjo od dne 1. junija 1928. naj se uvr
sti na 36. strani te tarife v luški tarifi br. 25. v se
znamek postaj, od katerih velja ugodnost za prevoz 
opeke, tudi postaja z nazivom: Sisak. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 8. maja 1928.; G. D. br. 32.155/28. 

Št. 4173/11. 1266 2—1 

Nabava smrekovih in borovih plobov. 
Podpisana direkcija nabavi dne 14. J u n i j a 

1 9 2 8. ob 11. uri s pismeno pogodbo 80m3 smre
kovih in borovih plohov. 

Ponudbe je opremiti s kolkom za 5 Din. Kavcije 
ni treba. Posebni pogoji se dobivajo pri podpisani 
direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 2. junija 1928. 

1267 Št. 4175/11. 

Nabava raznega električnega instalacij
skega materiala. 

Podpisana direkcija nabavi dne 21 . j u n i j a 
1 9 2 8 . ob 11. uri s pismeno pogodbo različen elek
trični instalacijski material. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 23. maja 1928., št. ШАХХГХ. 
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Ponudbe je opremiti s kolkom za 5 Din. Kavcije 
ni treba. Pogoji in specifikacija se dobivajo pri pod
pisani direkicji. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 

dne 2. junija 1928. 

Št. 4385/П. 1268 

Nabava 15 strelovodnih konic, 15 bakre
nih strelovodnih plošč in 300 m bakrene 

strelovodne vrvi. 
Podpisana direkcija nabavi dne 2 3. j u n i j a 

1 9 2 8. s pismeno pogodbo material, označen v na
slovu. 

Ponudbe je opremiti s kolkom za 3 Din. Kavcije 
ni treba. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 2. junija 1928. 

Načrt se bo pojasnjeval dne 12. junija 1928. ob 
10. uri v občinskem uradu na Studencu. ! 

To so daje splošno na znanjo z pozivom, da mo- ; 
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper ta načrt v 30 dneh od 
prvega dne razgrnitve dalje, t. j . od dne 11. junija 
1928. do dne 10. julija 1928., pri podpisanem komi
sarju vložiti pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 30. maja 1928. 

Komisar za agrarne operacije: 
dr. Spiller-Muys s. r. 

St. R. U. 91-03-27. 

Razglas o razgrnitvi načrta o nadrobni raz-
delbi skupnega pašnika posestn ikov v Hudem 

brezju. 
Nacrt o nadrobni razdelbi parcel, ležečih v kata-

stralni občini Studencu (sodni okraj krški) in vpi
sanih pod vi. št. 90, katastralna občina Studenec, 
in 426, katastralna občina Veliki trn, bo na podstavi 
§ 96. zakona z dne 26. oktobra 1887., kranjski dež. 
zak. št. 2 iz leta 1888., od dne 11. junija 1928. do 
vštetega due 25. junija 1928. pri županstvu na Stu
dencu razgrnjen na vpogled vsem udeležencem. 

Obmejitev načrta s kolci na mestu samem se je 
že izvršila. 

Št. 694. 

Razglas. 
Gospod minister za narodno zdravje je izpremc-

nil z odlokom z dne 17. maja 1928., H. br. 21.709, 
naziv zavoda za socialno higiensko zaščito dece v 
Ljubljani v naziv: «Državni zavod za zdravstveno 
zaščito mater in dec« v Ljubljani». 

V L j u b l j a n i , dne 30. maja 1928. 

Šef zavoda: dr. B. Dragaš s. r. 

K št. 397. 

Razglas. 
126Ó 

Dne 17 . j u n i j a 1 9 2 8 . ob enajstih se bo vršila 
v občinski pisarni pri Sv. Danijelu drugič javna 
dražba občinskega lovišča. Lov se odda v zakup 
za čas od dne 20. junija 1928. do dne 31. marca 
1933. 

Zakupni pogoji se lahko vpogledajo v občinskem 
uradu. 

Občinski urad pri Sv. Danijelu pri Prevaljah, 
dne 31. maja 1928. 

Razne objave. 

Računski zaključek Trboveljske premogokopne družbe za leto 1927. 
Aktiva. Bilančni račun z dne 3 1 . decembra 1927. Pasiva. 

Montanska posest 
Posest zemljišč in gozdov 
Visoke zgradbe 
Strojne naprave . . . . . . . . . . . . 
Rudniške naprave 
Predčasno odkrivanje na dnevnih kopih 

v Trbovljah, Kočevju in Rajhenburgu . 
Industrije : 

Cementarna . . . Din 10,471.047-— 
Ostali obrati . . . . 2,520.000-— 

Inventar 
Zaloge : 

Premog Din 6,797.321--
Izdelki cementarne . 1,366.060-— 
Razni obratni ma

terial . 23,920.985-36 
Efekti 
Kurzna diferenca za izžrebna posojila . . 
Gotovina v blagajnah 
Debitorjl • • • 

Din 

_ i 

52,619.791 
5,476.744 

16,940.154 
9,543.932 

62,168.354 

39.87X.376 

12,991.047 
19.642 

32,084.366 36 
1,897,767 61 
3,582.985 80 
2,000.52039' 

147,402.790 91 

Delniška glavnica 
4»/0no izžrebno zlâ*to posojilo, emisija 1889. 
40/(,no izžrebno zlato posojilo, emisija 1893. 
50/0no izžrebno prioritetno posojilo, emi

sija 1907 
Rezervni fond 
Olavnična rezerva 
Posebna rezerva za kritje valutarnih izgub 
Specialni rezervni fond 
Neizplačane izžrebane obligacije in kuponi 
Obresti posojil (pro rata do dne 31. de

cembra 1927.) 
Nevnovčeni dividendni kuponi 
Mezde za mesec december 
Kreditorji 
Račun i z g u b e in d o b i č k a 

Din 

200,000.000 
801.465 
343.910 

5,278.000 
10,550.576 
12,789.926 
35,500.000 

7,705.369 85! 
1,028.505 

58.085 
3,606.311 
3,968.000 

66,913.943 
38,062.377 

Izguba. 

386,606.471 ;07 j 

Račun izgube in dobička z dne 3 1 . decembra 1927. 

Ц386.606.471 ;07| 

Dobiček. 

Stroški in plače 
Obresti in stroški prioritetnih posojil . . 
Bančne obresti in provizije 
Izdatki za socialno skrbstvo, t. j . bolniško, 

nezgodno in invalidsko zavarovanje in 
starostno zavarovanje uradnikov, . . . 

Davki in razne davščine 
Odpisi 
Sa ldo d o b i č k a 

Din 1 p 

7,066.43234 
358.957(67: 
663.743 98: 

8,362.810 
33,705.011 
18,372.593 
38,062.377161 

Prenos dobička iz leta 1926 
Kosmati dobiček 

Din 

1,735.056 
104,856.871 

106,591.927|64| 

P r e g l e d a l i in n a š l i v s o g l a s j u s k n j i g a m i : 
Gustave Argellles s. r. Ivan Avsenek s. r. Ing. Milan Šuklje s. r. 

1262B 

]|106,591.927,64 

Za k n j i g o v o d s t v o : 
višji knjigovodja Anton Geržinlč s. r. 

Objava. 
Trboveljska premogokopna dražba izplačuje n a kupon št. 15 izza dne 1. j u n i j a 1 9 2 8 . 

dividendo po 3 0 D i n za delnico. 
V L j u b l j a n i , dne 1. junija 1928. U p r a v n i s v e t . 

Vabilo na VIII. redni občni zbor 
Delniške tiskarne, d. d. v Ljubljani, 
ki bo dne 2 1. j u n i j a 1 9 2 8. ob osemnajstih (ob 
šestih zvečer) v družbeni pisarni v Ljubljani, Miklo

šičeva cesta št. 16. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo o poslovanju v minulem letu. 
2.) Predložitev bilanco za leto 1927. 
3.) Razdelitev dobička. 
4.) Nadomestna volitev v upravni svet. 
5.) Volitev nadzorništva. 1271 
6.) Predlogi delničarjev. 
7.) Slučajnosti. 

* * * 

§ 27. družbenih pravil: Glasovalno pravico na 
občnem zboru imajo oni delničarji, Iti založe najkas
neje osem dni pred občnim zborom delnice, katere 
tvorijo podstavo za njih glasovalno pravico, na me
stu, objavljenem v vabilu, s katerim se sklicuje 
občni zbor. 

Delnice naj se založe pri družbeni blagajni v 
Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 1. junija 1928. 

Upravni svet. 

Vabilo na VIII. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Jugoslavenska industrija ulja i boja, 
d . d . v D o l u p r i L j u b l j a n i , 

dne 2 3. j u n i j a 1 9 2 8 . ob pol enajstih v prostorih 
Jadransko-Podunavskc banke, podružnice v Ljub

ljani, z nastopnim 
d n e v n i m r e d o m . 

1.) Poročilo upravnega odbora in nadzorstvenega 
odbora o poslovanju v letu 1927. 

2.) Odobritev bilance z dne 31. decembra 1927. in 
podelitev absolutarija. 

3.) Volitev upravnega sveta. 1269 
4.) Volitev nadzorstvenega odbora. 
5.) Predlog o prodaji premičnega in nepremič

nega imetka. 
6.) Predlog o likvidaciji družbe in volilev likvi

datorjev. 
* * * 

Po členu III., točki 16., družbenih pravil mora 
predložiti vsak delničar, ki želi izvrševati pravico 
glasovanja, svoje delnice z nedospelim kuponom 
vred najkesnejo tri dni pred občnim zborom ali pri 
blagajni Jadranskc-Podunavske banke v Beogradu 
ali pri Jadransko - Podunavski banki, podružnici v 
Ljubljani, ali pa pri Srpski banki, d. d. v Zagrebu. 

Upravni svet. 

Vabilo na redni občni zbor, 
ki ga bo imela firma 

Tiskarski in litografični zavod, 
knjigoveznica in založništvo 

J. Blasnikovi nasledniki, 
d. d . v L j u b l j a n i , 

dne 2 3. j u n i j a 1 9 2 8 . ob sedemnajstih (ob 5. uri 
popoldne) v družbeni pisarni v Ljubljani. Breg št. 10. 

D n e v n i r e d : 

1.) Poročilo načelništva. 
2.) Poročilo nadzorništva. 
3.) Sklepanje o bilanci za leto 1927. 
4.) Volitev nadzorništva. 1264 
5.) Slučajnosti. Načelništvo. 

1 2 6 3 Razid društva. 
Učiteljsko društvo «Edinstvo» za litijski srez je 

na občnem zboru z dne 5. maja 1928. likvidiralo. 

Društveni odbor. 

1257 O b j a v a . 

Izgubila sem izpričevalo La; razreda državne 
gimtaaaje v Mariboru za Šolsko leto 1920./1921. 

Proglašam ga za neveljavno. 

Ljudmila Dtužkovič s. r., maturantmja. 

"59 Objava. 
Izgubila sem izpričevalo II. a razreda državne 

realno gimnazije v Celju za šolsko leto 1921 ./1922. 
Proglašam ga za neveljavno. 

Jožica Petrič s. r., maturantinja. 

1258 O b j a v a . 

Izgubila eem izpričevali П. in III. razreda državne 
realne gimnazije v Celju za šolski leti 1919./1920. 
in 1920./1921. 

Proglašam ju za neveljavni. 

Marta Schwab s. r., maturantinja. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: DelniHca flekama, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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V Ljubljani, dne 9. junija 1928. 

/ / 

Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URAD 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

Vsebinai 
182. Uredba o tlakovini (kaldrmini). 
183. Pojasnilo o uporabljanju tarife za pobiranje tlakovine in navo-

dila za oddajanje dohodkov od tlakovine. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 

I Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 184. Tarifni obvestili. 
Razne objave. 

Uredbe osrednje vlade. 

182. 
Na podstavi pooblastitve v Členu 127. finančnega 

zakona za leto 1928./1929. predpisujem po doseže
nem sporazumu z ministrom za gradbe in soglasno 
s finančnim odborom narodne skupščine 

Uredbo 
o tlakovini (kaldrmini).* 

Člen 1. 
Zakon o tlakovini z dne 31. decembra 1911. se 

izpreminja ter se glasi: 

I. Obče odredbe. 

Člen 2. 

Na vse blago, ki se uvaža in izvaža, najsi se vozi 
po tlaku ali ne, se pobira tlakovina po določilih 
te uredbe. 

Dohodki od tlakovine se smejo uporabljati samo 
za namene, določene s to uredbo. 

Člen 3. 

Kot tlakovina se pobira: 

A. N a u v o z n o b l a g o : 
1.) ki je po carinskih za.konskih 

predpisih oproščeno carine, če se uvaža 
ali izvaža začasno s pridržkom, da se 
v določenem roku vrne, po 0'05 Din od 
100 kg nečiste teže ali od kosa, najmanj 
pa 0-20 Din od vsake pošiljke; 

2.) na katero znaša določena stop
nja carine: 

a) 1000 Din in več, 
b) preko 500 Din do 1000 Din, . . 
c) preko 100 Din do 500 Din, . . 
č) preko 10 Din do 100 Din, . . 
d) do 10 Din ali ki je po uvozni ca

rinski tarifi ali pogodbenih carinskih 
tarifah prosto carine, 

Za blago, prosto carine, se ne sma
tra blago, ki je prosto carine po pri
pombah in opazkah k poedinim tarif
nim številkam, delom in skupinam 
uvozne carinske tarif«, kakor tudi ne 
ono, ki je začasno prosto carine po od
ločbah ministrskega sveta; 

3.) na drva in stavbni les, neobde
lan, obtesan ali razžagan, pooblan ali 
prikrojen za gradbene konstrukcije: 

od 1 m3 

od 100 kg 

od 100 kg 
nečiste teže 

Din 

1 — 
0-80 
0-50 
0-20 

0-10 

od zneska 
carine 

Din 
4.) na spodaj imenovano blago, in 

sicer: 
a) na konje, kobile in žrebeta; mez

ge, osle in osliče; vole, bike, krave, 
teleta, junčke in junice; koze, kozle, 
ovco in ovne; jagnjeta in kozliče; 
svinje 1 % 

b) na mrežice za razsvetljavo . . 1 % ] 
c) na klobuke v obliki zvona in j 

stožca (đula) 1 %. 
č) na moške in ženske klobuke, brez I 

razliko materiala in obdelave . . . . 3 %. 
d) na fese 3 % ) 
e) na dežnike in solnčnike . . . 3 % 
f) na klavirje in harmonije . . . 3 % 

g) na žepne ure, okrove za žepno 
ure in mehanizme za žepne ure . . . 3 % 

h) na potniške in tovorne vagone, 
vagončke (vagonete) in dresine, tram
vajsko motorno vozove in priklopno 
vozove 0>25i% 

i) na velocipede, motocikle in njih 
priklopne vozove kakor tudi na dele 
velocipedov in motociklov; na tovorne 
in ostalo avtomobile in njih rezervne 
dele; na aeroplane in njih rezervne 
dele; na aerostate in njih rezervne dele; 
na motorje za motocikle, avtomobile, 
aeroplane, aerostate in njih delo . . . 0-50 % 

od vsake 
(vsakega) 

Din 
j) a- na morske parne m druge 

morske motorne ladje: 
do vštetih 3000 čistih registr-
. skih ton 20-— 

preko 3000 čistih registrskih 
ton 4 0 — 

ß. na rečne parne in druge rečne 
motorne ladje 20— 

y. na ostale ladje, vlačilnice, 
tanke, pontone 1 5 — 

б. na čolne z motorji . . . . 10— 
e. na čolne brez motorjev . . 5 — 
£•. na morske in rečne trebilnice 

(bagerje) 2 0 — 

B. N a i z v o z n o b l a g o : 
od 100 kg 

nečiste teže 
Din 

od glave 
, , ., , 1^ш 

c) na konje, kobile, mezge, osle, 
govedi, žrebeta, osliče, junčke. junice 
in teleta 0-10 

d) na koze, kozle, ovce, ovne, jag
njeta, kozliče in svinje 0-03 
najmanj pa po 0-10 Din od vsake po
šiljke. 

Teža pod 100 kg se računi za 100 kg; količina 
pod 1 m3 pa se računi za 1 m3. 

Minister za finance sme stopnje tlakovine zni
žati kakor tudi določiti za izvestne predmete po
sebno stopnjo tlakovine; vendar pa ne smejo biti 
tako določene stopnje večje od stopenj, predpisanih 
s to uredbo. 

Stopnje tlakovine se računijo v zlati valuti. 
Tlakovina se plačuje po predpisih, ki veljajo za 

pobiranje carine in carinskih davščin. 
Minister za finance predpiše, kdaj se pobiraj tla

kovina pri ocarinitvah, sestavljenih iz ve*č vrst carin
skih ekspedicij. 

Člen 4. 
Tlakovina se ne pobira: 
1.) na blago, ki je po carinskih zakonskih pred

pisih oproščeno carino in poslovnine; 
2.) na blago v neposrednjem provozu; 
3.) na domače blago, ki se pošilja iz enega kraja 

carinskega okoliša v drug kraj carinskega okoliša, 
a se mora prevoziti čez tuje ozemlje; 

4.) na živino in orodje, ki služi za obdelovanje 
dvovlastniških posestev naših in inozemskih držav
ljanov, kakor tudi ne na živino, ki se goni na polj
ska dela, pašo, prezimovanje, zaradi рЈехпепјепја in 
zdravljenja; in 

5.) na parne in druge motorne ladje za prevaža
nje potnikov in blaga, če so proste carine. 

Člen o. 

1 - — i 
0-20 

* «Službene Novino kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 16. maja 1928., št. HO/XXXVH. 

a) na katero se plačuje izvozna ca
rina in ki se ocarinja po teži, . . . . 
najmanj pa 040 Din od vsake pošiljke; 

b) na blago, na katero se ne plačuje 
carina, 
najmanj pa 0*10 Din od vsako pošiljke; 

c) na seno, slamo in neobdelan, ob
tesan ali razžagan les, na presno sadje 
in presno zelenjavo, na strešne opeke, 
zidne opeke, na cement, apno, kamenje 
in na izdelke iz kamenja, na gramoz, 
pesek, premog m na vse ostale rude in 
izkopke 
najmanj pa 0-10 Din od vsake pošiljke; 

0-02 

0-01 

0-005 

Pogrešno in neumestno pobrana tlakovina se 
povrača in neplačana ali premalo plačana tlakovina 
se pobira naknadno po predpisih, ki veljajo za po
vraćanje in za naknadno pobiranje carine in carin
skih davščin. 

Člen 6. 
Iz dohodkov tlakovine, ki se morajo po odbitku 

izvršenih povračil na koncu vsakega meseca obresto-
nosno naložiti pri Državni hipotekami banki, je 
ustanoviti pri Državni hipotekami banki v Beogradu 
posebne tlakovinske fonde občin in obči tlakovinski 
fond. 

1.) V p o s e b n e t l a k o v i n s k e f o n d e se 
stekajo: 

a) dohodki, pobrani kot tlakovina, po odbitku 
30 % za obči tlakovinski fond; 

b) dohodki od vseh zgrajenih, kupljenih ali v za
kup vzetih objektov in iz posojil, najetih na podlogi 
dohodkov od tlakovine, dokler se ta posojila ne 
poplačajo; 

c) vsote, prejete kot odškodnina za zavarovane 
objekte, če so bili ti objekti zgrajeni ali kupljeni iz; 
posebnih tlakovinskih fondov ali iz posojil na pod
logi dohodkov od tlakovine; in 

č) obrosti od dohodkov, vloženih v posebne tla
kovinske fonde. 
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2.) V o b č i t l a k o v i n s k i f o n d se ste
kajo: 

a) 30 % .skupnih dohodkov od vseh posebnih 
tlakovinskih fondov (točka 1. a); 

b) neukoriščeni posebni tlakovinski fondi občin, j 
v katerih so bili sedeži ukinjenih carinarnic ali ca- \ 
rinskih oddelkov; i 

c) dohodki od vseh objektov, zgrajenih, kup-j 
ljenih ali vzetih v zakup, bodisi iz občega tlakovin-
skega fonda, bodisi iz posojil na pulii,gi df.-hodkov i 
od tlakovine, za katere se vrše po členu 10., točki : 
2. c) in č), te uredbe izplačila iz občega tlakovin-
skega fonda, dokler se izplačani zneski ne vrnejo 
temu fondu; 

č) vsote, prejete kot odškodnina za zavarovane 
objekte, če in kolikor so bili ti objekti zg-rajeni ali 
kupljeni iz občega tlakovinskega fonda, ali za ka
tere se vrše po členu 10., točki 2. c) in č), te uredbo 
izplačila iz občega tlakovinskega fonda; in 

d) obresti od dohodkov, vloženih v obči tlako
vinski fond. 

Posebni tlakovinski fondi so vodijo pri Državni 
hipotekami banki na ime občin, v katerih je sedež 
carinarnic ali carinskih oddelkov, ki pobirajo tlako-
vino. 

Obči tlakovinski fond se vodi pri Državni hipo
tekami banki kot poseben fond. 

Posebne tlakovinske fonde in obči tlakovinski 
fond upravlja minister za finance. 

II. Uporabljanje dohodkov od tlakovine. 

Člen 7. 
Dohodki od tlakovine, pobrani po tej uredbi, se 

smejo uporabljati: 
1.) za napravljanje in popravljanje ulic in cest — 

tudi s propusti, prehodi in mostovi na njih — ne
posredno okoli carinarnic ali carinskih oddelkov in 
njih skladišč in hranišč; 

2.) za napravljanje in popravljanje ulic in cest 
kakor tudi propustov, prehodov in mostov na ulicah 
in cestah: 

a) ki drže neposredno k carinarnicam, carinskim 
oddelkom, carinskim hraniščem, skladiščem in dvo
riščem carinarnic in carinskih oddelkov; in 

b) ki drže skozi sosednje občine, tako da jih 
vežejo z ulicami in cestami iz točke 2. a), in po ka
terih se prevaža blago zaradi uvoza ali izvoza; 

3.) za napravljanje, prestavljanje, vzdrževanje in 
popravljanje železniških tirov od železniških postaj 
do carinskih hranišč in skladišč s pripravami, po
trebnimi za natovarjanje, raztovarjanje in tehtanje 
blaga; 

4.) za utrjevanje, napravljanje in vzdrževanje 
pristaniške obale pri carinarnicah in carinskih od
delkih ob vodi kakor tudi za tehnične priprave, po
trebne za natovarjanje in raztovarjanje blaga; 

5.) za postavljanje, nakupovanje, zakupovanje, 
preurejanje in vzdrževanje carinskih zgradb (pro
storov za opravljanje carinske službe — uslužben-
skih stanovanj), carinskih skladišč, carinskih hra
nišč. ograj okoli carinskih hranišč in vseh drugih 
zgradb, potrebnih za opravljanje carinske službe. 

Med dela za postavljanje, preurejanje in vzdrže
vanje označenih zgradb spadajo tudi dela za elek
trične, plinske, vodovodne in kanalske instalacije 
tako v zgradbah samih kakor tudi zunaj zgradb, 
kolikor je to potrebno, da se omogoči njih funkcio
niranje; in 

6.) za nakupe in zakupe zemljišča, potrebnega 
za izvrševanje del iz točke 1.) do točke 5.) tega 
člena. 

Dela, nakupi in zakupi iz točke 1.) do točke 6.) 
se smejo izvrševati iz dohodkov od tlakovine v 
okoliših občin, v katerih je sedež carinarnic ali ca
rinskih oddelkov, toda s posebno predhodno odo
britvijo ministra za finance tudi v okoliših sosednjih 
občin — vendar pa vedno samo, kolikor to zahteva 
potreba carinske službe. 

Člen 8. 
Katera izmed del, naštetih v členu 7. te uredbe, 

naj so opravijo v prvi vrsti, odloča minister za 
finance. Prav tako odloča minister za finance tudi 
o tem. katere ulice in ceste in na katerih svojih 
delih se morajo v prvi vrsti napraviti ali popraviti. 

Člen 9. 

Minister za finance sme prodati sporazumno s 
pristojnim ministrom: vkljub odredbam zakona o 
državnem računovodstvu in drugim za to veljavnim 
zakonskim predpisom, skJadno s členom 16. te ured
be, občinam državno zemljišče, da se napravijo ca

rinske zgradbe, skladišča, liranišča. ceste, propusti, I 
prehodi, mostovi, železniški tiri in drugi objekti, 
kakor tudi jim prodati že zgrajene take objekte, ki 
so državna lastnina, če je vsega tega treba, da se 
napravijo omenjeni objekti ali da se uporabljajo za 
carinsko službo. 

Prav tako sme dajati minister za finance sporaz
umno s pristojnim ministrom vkljub odredbam za
kona o državnem računovodstvu in drugim za to 
veljavnim zakonskim predpisom, skladno s čle
nom 16. te uredbe, občinam v zakup tudi za daljšo 
\TSto let, pa tudi za minimalno letno zakupnino 
državna zemljišča, ki jih je treba, da se napravijo 
objekti, omenjeni v tem členu, kakor tudi že zgra
jene take državne objekte, da se uporabljajo za ca
rinsko službo. 

Člen 10. 
Iz tlakovinskih fondov se izplačujejo: 
1.) I z p o s e b n i h t l a k o v i n s k i h f o n 

d o v : 
a) stroški, o katerih govori člen 7. te uredbe, 

pa tudi eventualni presežki del, odobreni po pri
stojnem strokovnem ministrstvu ali njegovih za to 
pooblaščenih podrejenih oblastvih; 

b) anuitete posojil, odobrenih za izvajanje del po 
tej uredbi; 

c) stroški za izdelovanje skic, glavnih in podrob
nih načrtov, proračunov in ostali stroški za pred
hodna dela kakor tudi stroški za izvajanje del in za 
končni obračun po njih zvršetku; 

č) dnevnice in potninc članom komisij, ki se 
odrede za izvrševanje poslov po tej uredbi, kakor 
tudi inženjerjem in arhitektom, ki se odrede, da 
vodijo nadzorstvo, prevzemajo in obračunavajo do
vršena dela; 

d) stroški, provzročeni z nakupom in prenosom 
zemljišč in že zgrajenih objektov, prenosne in dmge 
takse kakor tudi stroški za potrjanje in izdelovanje 
pogodb, nadalje pogodbene takse; 

e) zakupnine za zemljišča in drugo objekte; in 
f) zavarovalnine za objekte iz člena 7. te uredbe, 

zgrajene ali kupljene iz posebnih tlakovinskih fon
dov ali iz posojil na podlogi dohodkov od tlakovine. 

2.) I z o b č e g a t l a k o v i n s k e g a f o n d a : 
a) podpora občinam za izvajanje del iz člena 7. 

te uredbe in za izplačevanje stroškov iz točke 1.) 
tega člena, če ni v posebnem tlakovinskem fondu 
dotične občine nikakršnih dohodkov ali če bi dohod
ki njenega posebnega tlakovinskega fonda ne za
doščali za izvedbo omenjenih del in bi se ji tudi 
ne moglo dovoliti posojilo na podlogi dohodkov od 
tlakovine; 

b) presežki del, odobreni občinam po pristojnem 
strokovnem ministrstvu ali njegovih za to poobla
ščenih podrejenih oblastvih: če so posebni tlakovin
ski fondi občin popolnoma izčrpani, če se ne morejo 
izplačati z novimi posojili na podlogi tlakovinskega 
fonda in če se ne morejo izplačati iz presežkov do
hodkov, ki preostanejo po izplačilu anuitet za po
sojila, najeta na podlogi dohodkov od tlakovine; 

c) anuitete od posojil na podlogi dohodkov od 
tlakovine kakor tudi povračila pogrešno in neumest
no pobrane tlakovine onih občin, v katerih so cari
narnice ali carinski oddelki ukinjeni; 

č) razlika, s katero bi se dopolnjevala anuiteta 
zadolženih občin, če bi dohodki posebnega fonda za
dolženo občine iz kakršnegakoli vzroka ne zadoščali 
za izplačevanje anuitet; in 

d) zavarovalnine za objekte iz člena 7. te uredbe, 
zgrajene iz občega tlakovinskega fonda in iz po
sebnih tlakovinskih fondov ali posojil, če bi se zava
rovalnine ne mogle plačevati iz posebnih tlakovin
skih fondov. 

Če bi dohodki občega tlakovinskega fonda ne za
doščali za izplačevanje stroškov iz točko 2.) pod c), 
č) in d) tega člena, se mora vložiti razlika, ki je 
potrebna za izplačilo vseh omenjenih stroškov, z od
ločbo ministra za finajice v obči tlakovinski fond z 
odstotnim odštevkom od dohodkov vseh posebnih 
tlakovinskih fondov. 

Člen 11. 
Občinam, ki žele uporabljati dohodke od svojih 

posebnih tlakovinskih fondov, se dovoljuje potro-
šek, če je v njih tlakovinskih fondih dovolj denarja, 
da se pokrijejo stroški za odobrena dela in odobrene 
nakupe ali zakupe. 

Minister za finance sme odobriti vkljub temu ta
kim občinam tudi stroške, večje od vsot, ki so na
ložene v njih posebnih tlaikovinskih fondih, če so 
povprečni dohodki od tlakovine njih carinarnic ali 
carinskih oddelkov toliki, da je mogoče med izvrše
vanjem del naknadno zbrati razliko, ki je potrebna, 
da se poravnajo celokupni stroški. 

Člen 12. 
Z odobritvijo ministra za finance se smejo občine, 

ki imajo svoje posebne tlakovinske fonde, zadolže
vati na podlogi dohodkov od tlakovine. 

Občine, se smejo zadolževati pri Državni hipo
tekami banki v Beogradu in njenih podružnicah ali 
pa pri samoupravnih denarnih zavodih, za katere 
jamčijo mestne občine, srezi ali oblasti z vso svojo 
davčno močjo in imovino, če niso pogoji za zadolži
tev težji od onih, ki veljajo za zadolžitev pri Državni 
hipotekami banki ali pri njenih podružnicah. 

Ta zadolžitev se sme odobriti: 
a) če se zahteva posojilo za dela, nakupe ali za

kupe, ki jih navaja člen 7. te uredbe; 
b) če so bili povprečni letni dohodki od poseb

nega tlakovinskega fonda občine, ki se zadolžuje, v 
poslednjih petih letih zadostni za odplačevanje poso
jila; in 

c) če so izpolnjeni vsi zakonski predpisi, na ka
tero je zadolžitev vezana. 

Člen 13. 

Občini, ki je že zadolžena na podlogi dohodkov 
od tlakovine, se smejo odobravati ob pogojih iz 
točke b) člena 12., tudi preden izplača ta dolg, nove 
zadolžitve na podlogi dohodkov od tlakovine, če so 
dohodki njenega posebnega tlakovinskega fonda to
liki, da je mogoče iz njih izplačevati tudi anuitete 
prejšnjih posojil in anuitete posojil, ki se zahtevajo. 

Člen 14. 

Objekti, zgrajeni ali kupljeni po tej uredbi, kakor 
tudi dohodki od teh objektov služijo kot garancija 
za izplačevanje posojil (člena 12. in 13.) ves čas, 
dokler se posojila popolnoma ne poplačajo. 

Člen lö. 

Minister za finance sme odobriti' s pristankom 
Državne hipotekarno banke, da se uporabi presežek 
dohodkov preko anuitete, določene v točki b) čle
na 12., ki bi bil naložen v posebnem fondu zadolžene 
občine, za. izplačilo stroškov iz člena 10. te uredbe. 

III. Izvrševanje del. 

Člen 16. 

Objekti in zemljišča iz člena 7. te uredbe se 
smejo odkupiti ali vzeti v zakup, ko se predhodno 
komisijski pregledajo in ocenijo. Komisijo za ogled 
in ocenitev odredi minister za finance. 

Poročilo komisije o odkupu ali zakupu državnih 
in privatnih zgradb in zemljišč se pošlje ministra za 
finance, ki odloči dokončno o odkupu ali zakupu. 

Natančnejše odredbe o sestavi in poslovanju ko
misijo se predpišejo s pravilnikom. 

Člen 17. 

Glede započetka del kakor tudi glede nakupov in 
zakupov iz člena 7. te uredbe mora poslati občina 
predlog ministrstvu za finance — generalni direk
ciji carin. Temu predlogu mora priložiti potrebne 
začasne načrte in skico s približnim proračunom stro
škov in s pojasnilom o načinu, po katerem bi se dela 
financirala iz tlakovinskih fondov ali iz posojil na 
podlogi dohodkov od tlakovine. V predlogu mora 
občina označiti, ali in v koliki meri ji je treba iz
vršiti odkup ali zakup zemljišč za dela ali nakup 
ali zakup že zgrajenih objektov, in čigavi so. Prav 
tako mora označiti, ali razpolaga z lastnimi tehnič
nimi organi za opravljanje predhodnih del iz toč
ke 1. c) člena 10. te uredbe, ali pa naj-bi opravili ta 
dela privatni strokovni tehnični organi za nagrado 
po pogodbi. 

Če je izvršitev del vezana na odkup ali zakup 
zemljišč ali drugih objektov, odredi minister za fi
nance komisijski ogled in njih ocenitev po členu 16. 
te uredbe. 

Ko še predlog občine pretrese in ko se odobri 
nakup ali zakup po členu 16. te uredbe, izda mi
nister za finance načelno odločbo o odobritvi tega 
predloga. 

Občina, ki ne razpolaga z lastnimi tehničnimi or
gani, mora skleniti po tako prejeti načelni odobritvi 
ministra za finance, preden izdela definitivne načrte 
in proračune, s privatnimi strokovnimi in tehnič
nimi organi (inženjerji in arhitekti) pismeno pogodbo 
za predhodna dela, omenjena v točki 1. c) člena 10. 
te uredbe, ter jo poslati generalni direkciji caiin. Te 
pogodbo odbbrujo generalni direktor carin. 

Občine, ki razpolagajo z lastnimi tehničnimi or
gani, morajo opraviti vsa predhodna dola za izdelavo 
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skic, glavnih in podrobnih načrtov, proračunov in 
ostalih predhodnih del brez nagrad in brez povračila 
stroškov po tej uredbi. 

Člen 18. 
Ko so tehnični dokumenti izdelani, mora poslati 

občina generalni direkciji carin podrobno predloge s 
točnimi načrti in proračuni stroškov za dela in vseh 
ostalih stroškov, ki so v zvezi z njimi. Predlogom 
mora pridodati tudi odobrene pogodbe o stroških za 
predhodna dela, da opraviči z njimi vsoto, postav
ljeno v obči proračun stroškov. Prav tako mora 
pridodati podrobnim predlogom tudi odločbo mini
stra za finance, izdano po členu 16. te uredbe, in 
vse dokumente, potrebne za izdajo definitivne od
ločbe. 

Po izdani odločbi o tem, katera izmed predlaga
nih del naj se opravijo in po katerem redu (člena 8. 
in 17.), pošlje minister za finance predlog občino z 
dotičnimi prilogami vred pristojnemu strokovnemu 
ministrstvu ali njegovim za to pooblaščenim pod
rejenim oblastvom, da se tehnični dokumenti pre
gledajo in odobre in da se definitivno ugotovi pro
računska- vsota. 

Ko pristojna strokovna ministrstva ali njih za 
to pooblaščena podrejena oblastva pregledajo teh
nične dokumente in definitivno ugotove proračunske 
vsote, izda. minister za finance odločbo o odobritvi 
vseh stroškov, potrebnih za, izvedbo teh del, naku
pov in zakupov, ne glede na njih velikost, kakor 
tudi o tem, ali naj se izvrše iz posebnega ali iz ob
čega tlako vinskega fonda ali iz posojil na podlogi 
dohodkov od tlakovine. 

Člen 19. 
Ce se morajo opraviti dela iz člena 7. te uredbe 

iz posojila na podlogi dohodkov od tlakovine, a 
mora trajati njih izvajanje več let, mora postopati 
občina tako, kakor je predpisano s členom 17. te 
uredbe; vendar pa mora izpričati celokupno vsoto 
s posameznimi proračuni in načrti za vsako poedino 
delo. 

O takih predlogih občine izda, če so izpolnjeni 
pogoji člena 12. te uredbe, minister načelno odločbo 
o zadolžitvi po vseh posameznih proračunih. Na pod
stavi te odobritve izdaja" generalni direktor carin 
pozneje odločbe, s katerimi odobruje zadolžitev po 
posameznih proračunih in načrtih za vsako poedino 
delo; vendar pa ne sme biti skupna vsota vseh po
sameznih zadolžitev večja od vsote, odobrene z na
čelno odločbo o zadolžitvi, skupne anuitete pa ne 
smejo biti večje od vsote, ki je bila odobrena z na
čelno odločbo o zadolžitvi. Prav tako ne sme biti 
število let za poplačilo poedinih posojil večje od 
števila let, določenega z načelno odločbo. 

Člen 20. 
Ce zahteva potreba carinske službe izvršitev del 

iz člena, 7. te uredbe, pa ne bi postopala občina na 
zahtevo carinskih oblastev po členu 17. te uTedbe, 
izvrši ta dela minister za finance sporazumno s pri
stojnim strokovnim, ministrstvom na račun poseb
nega tlakovinskega fonda dotične občine ali iz ob
čega tiakovinskeiga fonda; vendar pa se morajo po
trošene vsote temu fondu vrniti iz posebnega tlako-
vinskega fonda dotične občine kakor tudi iz dohod
kov od zgrajenih ali kupljenih objektov, kolikor bi 
bilo to potrebno. 

Tako je treba postopati, ne glede na to, ali se 
opravljajo dela v okolišu občine, v kateri je sedež 
carinarnice ali carinskega oddelka, ali v okolišu so
sednjih občin. 

Člen 21. 
Ko se predhodno in pristojno odobri potrošek iz 

tlakovinskih fondov ali iz odobrenih posojil na pod
logi tlakovinskih dohodkov, razpisujejo licitacije ob
činske uprave same ali pa državna oblastva,, ki jih 
odredi strokovno ministrstvo ali jih odrede njegova 
za to pooblaščena podrejena oblastva. 

Podrobnejše odredbe o razpisovanju, izvrševanju 
in odobravanju licitacij se predpišejo s pravilnikom. 

Člen 22. 
Ministrstvo za finance sme odobriti sporazumno 

s pristojnim strokovnim ministrstvom ali njegovimi 
za to pooblaščenimi podrejenimi oblastvi obftni na 
podstavi njenega dovolj obrazloženega predloga vsa 
ali poedina dela v režiji, če je to za občino ugod
neje. Podrobnejše odredbe o dalih v režiji se pred
pišejo s pravilnikom. 

Člen 28. 

Dela se vrše pod nadzorstvom državnih grad
benih oblastev, ki jih odreja pristojno strokovno 

ministrstvo ali jih odrejajo njegova za to pooblašče
na podrejena oblastva. 

Člen 24. 
Izplačila denarja iz tlakovinskih fondov odreja 

generalni direktor carin po pristojnih carinskih bla
gajnah sorazmerno z izvršenimi in odobrenimi naba
vami, deli, nakupi in zakupi. 

Izplačila stroškov za izdelavo glavnih in podrob
nih načrtov, proračunov, za izmeritev zemljišča, in 
ostalih predhodnih del, izplačila kupljenega zemljišča 
in žo zgrajenih objektov ali njih zakupnine in vseh 
stroškov in taks za prenos ob nakupu ali zakupu od
reja generalni direktor carin, ko je predhodno odo
brilo pristojno strokovno ministrstvo ali njegovo za 
to pooblaščeno podrejeno oblastvo nabave, dela, na
kupe in zakupe. 

Ce se vrše nabave in, dela v režiji, sme dati ge-
neralni direktor carin na predlog pristojnega stro
kovnega ministrstva ali njegovih za to pooblaščenih 
podrejenih oblastev občini na razpolago potrebne 
vsote; vendar pa sme vršiti občina vse te izdatke 
samo sorazmerno z izvršenimi nabavami in deli. 

Prav tako je treba postopati ob izplačilu po skle
njenih in odobrenih posojilih, najsi se najamejo po
sojila pri Državni hipotekami banki ali njenih po
družnicah ali pa pri samoupravnih denarnih zavodih. 

Člen 25. 
Mala, neizogibna in neodložna popravila objek

tov, označenih v členu 7. te uredbe, izvzemši ulice 
in ceste, odobruje do vsote 10.000 Din in odreja iz
plačila zanje po kratkem postopanju vkljub določi
lom členov 17. in 18. te uredbe generalni direktor 
carin. Ta popravila se smejo vršiti iz tlakovinskih 
fondov samo, dokler se posojila ne poplačajo ali do
kler se občemu tlakovinskemu fondu ne vrnejo vso
te, dvignjene za postavljanje objektov, odnosno do
kler ukoriščajo objekte carinska oblastva (člena 27. 
in 30. te uredbe). 

Natančnejše odredbe o postopanju, odobravanju 
in izplačevanju stroškov za mala popravila se pred
pišejo s pravilnikom. 

. Člen 26. 
Minister za finance vodi nadzorstvo' nad potro-

škom vsot, vzetih iz tlakovinskih fondov ali posojil. 
Ce se ugotovi, da je potrošila, občina prejete vsote 
za kaj drugega ali da ni izvršila s prejetim denarjem 
del v določenem roku ali da ni ali ne bo uporabila 
kupljenih objektov v določenem roku za namene, 
za katere ji je bil nakup odobren, in tega ne 
opraviči z zadostnimi razlogi, mora občina dvignjene 
vsote po členu 6. te uredbe vrniti z ustreznimi ob
restmi. Ce ne store občine tega same na zahtevo mi
nistrstva za finance, se morajo pobrati te vsote spo
razumno z ministrstvom za notranje posle iz drugih 
občinskih dohodkov in sredstev. Kolikor bi bilo pri 
tem tudi kaj kaznivih dejanj, je treba postopati z 
odgovornimi osebami po dotičnih zakonih. 

IV. Lastnina in ukoriščanje objektov. 

Člen 27. 
Objekte, zgrajene, kupljene ali vzete v zakup po 

členu 7. te uredbe za službene potrebe, izvzemši 
uslužbenska stanovanja, ukoriščajo carinska obla
stva brez odškodnino za to. 

Člen 28. 
Objekti, označeni v točki 5.) člena 10. te uredbe, 

se morajo zavarovati zoper požar in druge elemen
tarne nezgode pri domačih zavarovalnicah. Zavaro
valnine se plačujejo iz tlakovinskih fondov (člen 10., 
točka 1. f in točka 2. d) kakor so bili pač objekti 
zgrajeni iz posebnih tlakovinskih fondov ali iz ob
čega tlakovinskega fonda ali iz posojil na podlogi 
dohodkov od tlakovine. 

Zavarovalnine se plačujejo iz tlakovinskih fon
dov, dokler se posojila ne poplačajo ali se občemu 
tlakovinskemu fondu ne vrnejo vsote, dvignjene za 
gradnjo teh objektov. 

Ce bi dajali ti objekti dohodke, ki pripadajo po 
tretjem odstavku člena 30. te uredbe onemu, čigar 
lastnina so, se plačujejo zavarovalnine iz teh do
hodkov. Ce bi dohodki ne zadoščali, se1 plačuje raz
lika iz tlakovinskih fondov. 

Člen 29. 

Ulice, ceste, železniški tiri in nabrežja s pripada
jočimi objekti na njih iz točk 1.), 2.J, 3.) in 4.) te 
uredbe, so lastnina onega, čigar je zemljišče. 

Ce se zgrade na privatnem zemljišču, postanejo 
lastnina občine, iz katere fonda so se zgradili; če 

lia so se zgradili iz občega tlakovinskega fonda, so 
lastnina, občine, na katere ozemlju so bili zgrajeni. 

Postavljene ali kupljene carinske zgradbe, skla
dišča, hranišča in kupljena zemljišča iz točk 5.) in 6.) 
člena 7. te uredbe, so lastnina občine, iz katere fonda 
so bile kupljene aH postavljene. Ce so bili ti objekti 
zgrajeni ali kupljeni iz občega tlakovinskega fonda, 
so lastnina občine, v kateri je sedež carinarnice ali 
carinskega oddelka. 

Objekti iz člena 7. te uredbe se smatrajo za zgra
jene ali kupljene iz posebnih tlakovinskih fondov 
tudi takrat, kadar so bili zgrajeni ali kupljeni iz 
posojil na podlogi dohodkov od tlakovine. 

Zgoraj označeni objekti se smejo graditi, kupo
vati in popravljati, izvzemši ulice in ceste, samo, 
če pripadajo objekti, ki se grade ali kupujejo, ali 
zemljišča, na katerih se grade, državi, občini ali 
drugemu samoupravnemu telesu. Graditi, kupovati 
in popravljati se smejo ti objekti na privatnem zem
ljišču ali na zemljišču, vzetem v zakup, samo iz
jemoma, in sicer po pogodbi, ki se mora skleniti 
skladno s členom 16. te uredbe in s katero se ne da 
rešiti vprašanje lastnine drugače nego tako, kakor 
je razloženo v tem členu. 

Člen 30. 
Občine ne smejo zadolževati in tudi ne dajati kot 

garancijo za druga svoja posojila objektov, zgraje
nih ali kupljenih iz posebnih tlakovinskih fondov ali 
iz posojil na podlogi tlakovinskih dohodkov ali zgra
jenih ali kupljenih iz občega tlakovinskega fonda, 
dokler obstoje v njih carinarnice ali carinski oddelki. 

Ce se carinarnice ali carinski oddelki v dotični 
občini ukinejo, veljaj« zgoraj omenjene omejitve do 
poplačila posojil, najetih za zgraditev ali nakup ob
jektov na podlogi dohodkov od tlakovine. ali dokler 
se ne vrnejo občemu tlakovinskemu fondu vsote, 
vzete iz njega za zgraditev ali nakup teh objektov. 

Ko se posojila poplačajo ali ko se občemu tlako-
vinskemu fondu vrnejo vsote, dvignjene za zgra
ditev ali nakup teh objektov, pripadajo dohodki od 
teh objektov onemu, čigar lastnina so (člen 29.). 

Člen 31. 
Ko se ukine carinarnica ali carinski oddelek in 

ko se poplača posojilo, če ga je kaj bilo, ali se po
plačajo vsote, izplačane iz občega tlakovinskega 
fonda, ne sme odtujevati občina objektov, kupljenih 
ali zgrajenih iz tlakovinskih fondov. Preurejati se 
smejo ti objekti samo zato, da se uporabljajo za 
obče javne namene, in sicer po predhodni odobritvi 
ministra za finance. 

Ce se dajo zgrajeni in kupljeni objekti v najem, 
se morajo dajati v prvi vrsti državnim in samo
upravnim uradom, upravam in napravam za njih 
potrebe ali javnim uslužbencem. 

Člen 32. 
Ce se carinarnica ali carinski oddelek ukine, od

loči minister za finance o oddaji objektov in o na
daljnjem razpolaganju z njimi po določilih te uredbe, 
in sicer za vsak primer posebe. 

Člen 33. 

Ce se ukinjena carinarnica ali ukinjeni carinski 
oddelek iznova otvori v istem kraju, mora oddati 
občina vse objekte, zgrajene in kupljene iz tlako
vinskih fondov, carinskim oblastvom v pravilnem 
stanju. Ce v. токи, ki ga določi minister za finance, 
občina ne more spraviti teh objektov v pravilno 
stanje in jih oddati v uporabljanje carinskim obla
stvom, sme odločiti minister za finance, da se zgrade 
ali kupijo za potrebe carinske službe drugi objekti 
iz občega tlakovinskega fonda; vesdar pa se morajo 
temu fondu pozneje vrniti potrošene vsote iz do
hodkov, vloženih v posebni fond dotične občine. 
Zgrajene objekte ukoriščajo carinska oblastva po 
členu 27. te uredbe отег odškodnine za to. Dokler se 
ti objekti ne zgrade, se nastanijo carineka oblastva 
v prostorih, za katere se plačuje zakupnina iz občega 
tlakovinskega fonda. V obči tlakovinski fond se 
morajo vlagati tudi vsi dohodki od teh objektov, ki 
jih zaradi predelave ni bilo mogoče ukoriščati za 
carinsko službo. Ce bi bili dohodki od teh objektov 
večji od zakupnine, ki bi ee morala plačevati, se 
mora vlagati ostanek teh dohodkov v posebni tlako
vinski fond te občine, dokler se ne vrnejo občemu 
tlakovinskemu fondu vsote, dvignjene za zgradnjo 
novih objektov. Ce ne dado ti objekti nikakršnih 
dohodkov, mora plačevati občina iz drugih svojih 
sredstev najemnino za zakupljene prostore. 
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V. Završne odredbe. 

Cleu 34. 
Ministor za finance — generalna direkcija carin 

— vodi po tej uredbi potrebne knjige o stanju in-
gibanju tlakovinskih fondov. 

Državna hipotekama banka predla.au na zahtevo 
ministra za finance — generalne direkcije carin — 
generalni direkciji carin izpiske o stanju posebnih 
tlakovinskih fondov in o stanju občega tlakovin
skega fonda, na koncu vsakega proračunskega leta 
pa za celokupni račun prejemkov in izdatkov iz 
vseh tlakovinskih fondov s» prenosi iz predhodnega 
leta in z ostankom nepotrošenega denarja, ki bi se 
zatekel na koncu proračunskega leta v tlakovinskih 
fondih. 

Člen 35. 
Neukoriščeni posebni tlakovinski fondi občin, pri 

katerih se ukinejo carinarnice ali carinski oddelki, 
se prenesejo po predhodni odločl>i ministra za finance 
v obči tlakovinski fond. 

Člen 30. 
Če bi se dohodki od tlakovine zmanjšali in ne bi 

bilo pričakovati, da se zopet povečajo, se morajo 
ustaviti z odločbo ministra za finance vsa odobrena 
dela. kolikor niso angažirana. 

Če bi zaradi zmanjšanih dohodhov od tlakovine 
ne zadoščali dohodki vseh posebnih tlakovinskih 
fondov in občega tlakovinskega fonda ali bi komaj 
dosezali vsoto, ki je potrebna, da se pokrijejo že 
angažirana dela iz tlakovinskih fondov kakor tudi 
da se izplačajo anuitete najetih posojil, je treba 
ves denar, ki se zateče neangažiran v posebnih tla-
kovinskih fondih, kakor tudi vse bodoče dohodke 
od tlakovine z odločbo ministra za finance prenesti 
aH vložiti v obči tlakovinski fond, iz katerega so 
morajo izplačevati že angažirani stroški in anuitete 
za dela, omenjena v členu 7. te uredbe. 

To mora trajati toliko časa. dokler traja potreba 
za zavarovanje izplačil vseh anuitet in stroškov. 

Člen 37. 
Izpremombe in dopolnitve v tej uredbi vrši po 

drugem odstavku člena 94. ustave z uredbo mini
ster za finance sporazumno z ministrom za gradbe 
in soglasno s finančnim odborom narodne skupščine. 

Člen 38. 
Pravilnik za izvrševanje kakor tudi pojasnila, 

vseh določil te uredbe predpiše minister za finance 
sporazumno z ministrom za gradbe, kolikor ni do
ločeno s to uredbo kaj drugega. 

VI. Prehodne odredbe. 

Člen 39. 
Na dan, ko stopi ta uredba v veljavo, mora pre

nesti Državna hipotekama banka v obči tlakovinski 
fond 20 % vseh vsot, ki se zatečejo tega dne v po
sebnih tlakovinskih fondih poedinih občin, ne glede 
na to, ali so ti fondi angažirani za prej odobrena 
dela ali niso. 

Če bi zaradi tega odbitka vsota v fondu eno ali 
druge oleine ne zadoščala za izplačilo angažiranih 
del, se izplača razlika iz občega tlakovinskega fonda: 
vendar pa se mora vrniti pozneje iz rednih dohod
kov posebnega tlakovinskega fonda dotične občine. 

Prav tako se morajo prenesti v obči tlakovinski 
fond z odločbo ministra za finance vsi neangažirani 
posebni tlakovinski fondi onih občin, v katerih so 
bile carinarnice ukinjeno do dne. ko stopi ta uredba 
v veljavo. 

Člen 40. 

Na dan, ko stopi ta uredba v veljavo, se morajo 
poplačati iz občega tlakovinskega fonda vsa poso
jila, najeta na podlogi tlakovinskega fonda do všte
tega leta 1919. po zakonu o tlakovini z dne 31. de
cembra 1911. 

Člen 41. 
Do dne, ko stopi ta uredba v veljavo, se morajo 

izvršiti in likvidirati vsa dela, odobrena po doseda
njih odredbah zakona o tlakovini z dne 31. decembra 
1911., po dosedanjih odredbah zakona o tlakovini. 

Vkljub odredbam četrtega odstavka v členu 17. 
te uredbe se sinejo priznati in izplačati z odobritvijo 
ministra za finance občinam stroški, navedeni v čle
nu 10., točki 1. c), te uredbe za že izvršene posle: 

a) na predloge občin, ki «o bili podani do dne, 
ko stopi ta uredba v veljavo, in po katerih dela še 
niso odobrena: in 

b) glede del, odobrenih in že izvršenih na pod
stavi dosedanjih odredb zakona o tlakovini, če so 
zaprosile občine, za izplačilo teh stroškov, preden 
stopi ta uredba v veljavo. 

Člen 42. 

Minister za finance sme dajati iz občega tlako
vinskega fonda podporo za popravila cest, ulic in 
pristaniških obal občinam, v katerih so bilo carinar
nice ukinjene v letih 1927. in 1928. do dne, ko stopi 
ta uredba v veljavo. Ta podpora so daje tudi obči
nam, v katerih so bile carinarnice ukinjene do leta 
1927. in so so namesto njih otvorili carinski oddelki, 
a so bili tudi ti ukinjeni v letih 1927. in 1928. do 
dne, ko stopi ta uredba v veljavo. 

Ta podpora se sme dajati občinam največ do 
vsote, ki se je nabrala kot tlakovinski dohodek pri 
ukinjeni carinarnici ali ukinjenem carinskem od
delku v dotični občini in ki jo bila vložena v fond 
carinarnice, kateri je občina po nazivu pripadala, 
toda samo: 

a) če niso mogle ukoristiti označene občine do 
ukinitve svojih carinarnic ali carinskih oddelkov 
vsoh nabranih dohodkov; in 

b) če predlože dokaze, da so bile ceste in ulice 
kakor tudi pristaniške obale, katerih popravila se 
zahtevajo, resnično poškodovane zaradi močnega 
uvoznega in izvoznega blagovnega prometa v času, 
ko sta carinarnica ali carinski oddelek obstajala v 
dotični občini. 

Prav tako sme dajati minister za finance pod
poro iz občega tlakovinskega fonda v isti namen 
tudi enim občinam, kjer so bili in so tudi še sedaj 
nastanjeni carinski oddelki, katerih dohodki od tla
kovine so se stekali v tlakovinski fond občin, kjer 
so bile njih carinarnice. Ta podpora se sme dajati 
največ do 50 % vsote, ki se je nabrala kot tlako-
vina pri carinskem oddelku v takih občinah do dne, 
ko stopi ta uredba v veljavo, in sicer samo za po
pravila cest, ulic in pristaniške obale, o katerih se 
dokaže, da so bile resnično poškodovane zaradi 
močnejšega uvoznega in izvoznega blagovnega pro
meta pri teh oddelkih. 

Te podpore se smejo dajati samo onim občinam, 
ki zaprosijo za to najkosneje v šestih mesecih od 
dne, ko stopi ta uredba v veljavo, z vlogami, ki jim 
morajo dodati poleg zgoraj omenjenih dokazov vse 
dokumente, navedene v členu 18. te uredbe. 

VII. Končne odredbe. 

Člen 43. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v «Službenih Novinah»; s tem dnem prestanejo ve
ljati dosedanje odredbe zakona o tlakovini z dne 
31. decembra 1911. in -vsi predpisi, ki bi ji naspro
tovali. 

V B e o g r a d u , dne 10. maja 1928.: 
C. br'. 17.782. 

Namestnik ministra za finance: 
minister za trgovino in industrijo 

dr. M. Spaho s. r. 

183. 
Pojasnilo o uporabljanju tarife za pobi
ranje tlakovine in navodila za oddajanje 

dohodkov od tlakovine.* 
Zaradi pravilnega uporabljanja določil uredbe o 

tlakovini, ki je stopila v veljavo dne 16. maja 1928., 
dajem carinarnicam na podstavi člena 3. omenjene 
uredbe ta-lo navodila: 

L Po členu 2. uredbe se mora pobirati tlakovina 
na vse blago, ki se uvaža in izvaža. Izjema od tega 
jo učinjena samo za blago, navedeno v členu 4. 
uredbe. 

Za pobiranje tlakovine je brez pomena, ali se 
vozi blago ob uvozu in izvozu po tlaku ali ne, ali 
se dotika državnega, občinskega, privatnega ali celo 
tudi lastnikovega zemljišča, ker je pobiranje tlako
vine vezano na uvoz ali izvoz blaga. Zato se pobira 
tlakovina tudi na vse vodne in zračne plovne objekte, 
nadalje na vse uvozno ali izvozno blago, ki se raz-
tovarja neposredno na zemljišču svojega lastnika 
ali se natovarja neposredno s tega zemljišča za 
izvoz

il. Po členu 3. uredbe se poMra tlakovina na 
uvozno blago:. 

* «iSilnžbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 16. maja 1928., št, 110/XXXVII. 

1.) ki je po carinskih zakonskih predpisih opro
ščeno carine, čo se uvaža ali izvaža začasno s pri
držkom, da se v določenem roku vrne, po 0-05 Din 
od 100 kg nečiste teže ali od kosa, najmanj pa 
0-20 Din od vsake pošiljke. 

Po carinskih zakonskih predpisih se smatra za 
tako blago samo ono blago, ki je začasno oproščeno 
plačevanja carine po členih 10. in 11. v predlogu 
zakona o obči carinski tarifi. Samo to blago sme 
biti, če se uvaža ali izvaža za.ca.sno, oproščeno plače
vanja carine. Drugače pa se mora na to blago, ki se 
uvaža ali izvaža pogojno po predpisih carinskega za
kona, brez oprostitve, izdane po členih 10. in 11. v 
predlogu zakona o obči carinski tarifi, plačevati ca
rina. Potemtakem se na tako blago tudi ne pobira 
tlakovina po točki 1.) v oddelku A. člena 3. uredbe, 
ampak po točki 2.) istega člena in oddelka, in sicer 
po stopnji carine, ki se pobere nanje, odnosno po 
točkah 3.) in 4.), če je v teh točkah izrecno ime
novano. 

Na to blago se plačuje tlakovina od 100 kg ne
čiste teže ali od kosa', kakor se pač oproščeno blago 
sicer ocarinja po teži ali po kosu. če bi bil z-nesek 
tlakovine pri takem blagu od ene pošiljke manjši 
od 0-20 Din, se mora pobrati vselej 0-20 Din kot 
najmanjši znesek tlakovine, določen za to blago od 
ene pošiljke. 

Ker se mora polagati za to blago, najsi je opro
ščeno plačevanja carine, zavarovanje, se mora vraču-
navati v to zavarovanje tudi znesek tlakovine, ki bi 
se plačala na to blago, ko ne bi bilo oproščeno pla
čevanja carino Če se tako oproščeno blago ne vrne 
v določenem roku iz inozemstva aJi za inozemstvo, 
se mora torej pobrati nanje poleg carine tudi tlako
vina po stopnji, ki bi se bila uporabila nanje, ko ne 
bi bilo po členih 10. in 11. v predlogu zakona o obči 
carinski tarifi oproščeno plačevanja carine; 

2.) na katero znaša določena, stopnja carine od 
100 kg nečiste teže: 

a) preko 1000 Din in več, . . . . 1 — Din; 
b) preko 500 Din do 1000 Din, . . 0-80 Din; 
c) preko 100 Din do 500 Din, . . . 0-50 Din; 
č) preko 10 Din do 100 Din, . . . 0-20 Din; 
d) do 10 Din ali ki je po uvozni ca

rinski tarifi ali pogodbenih carinskih 
tarifah prosto carine, 0-10 Din. 

Pri točki 2.) člena 3. v oddelku Л. мз giblje stop
nja tlakovine po stopnji carine. 

Po točki 2. a) se pobira tlakovina na blago, za 
katero znaša določena stopnja carine 1000 Din in 
več. Potemtakem se pobira po točki 2. b) tlakovina 
na blago, za katero je določena stopnja carine preko 
500 Din, namreč od 501 Din do nevštetih 1000 Din, 
t. j . 999 Din. Po točki 2. c), č) in d) se pobira tlako
vina na ono blago, za katero je določena stopnja 
carine preko 100 Din do vštetih 500 Din, odnosno 
preko 10 Din do vštetih 100 Din, odnosno do vštetih 
10 Din. 

Za blago, prosto carine po uvozni carinski tarifi 
in po pogodbenih carinskih tarifah, na katero so 
mora pobirati tlakovina po točki 2. d), se smatra 
samo ono blago, za katero je določeno v carinski 
tarifi ali v pogodbenih tarifah, da je prosto carine, 
torej za blago, za katero je določena v carinski 
tarifi aH v pogodbenih tarifah stopnja carine «pro
sto». Potemtakem se ne smatra za tako blago ono 
blago, ki je prosto carine ob pogojih, predpisanih 
k poedinim številkam, delom in skupinam uvozno 
carinske tarife. Zato se ne pobira na to poslednje 
blago tlakovina po točki 2. d), ampak po stopnji, 
predpisani za to blago, če ni oproščeno plačevanja 
carine. 

Prav tako se ne smatra za blago, prosto carine 
po uvozni carinski tarifi ali po pogodbenih carin
skih tarifah, ono blago, ki se začasno Oprosti) carine 
po odločbah ministrskega sveta. Zato se mora 
vedno pobirati tudi na tako blago, ne glede na za
časno oprostitev od carine, tlakovina po stopnji, ki 
se mora pobirati na isto blago, če ni oproščeno pla
čevanja carine. Potemtakem se smatra za blago, za
časno oproščeno od plačevanja carine, ono blago, 
glede katerega je označeno v odločbah ministrskega 
sveta, da se ne pobira carina na to blago do nadalj
nje naredbe ali pa da se nanje ne pobira carina v 
času, izrecno navedenem v odločbi ministrskega 
sveta, bodisi da je določen v njej točen rok, od ka
terega velja oprostitev, bodiei da rok, do katerega 
je blago prosto, ni izrecno označen, nego je pogojen, 
n. pr.: «dokler se ne začne izdelovati to blago v 
državi» itd. 

Uporabljanje stopnje tlakovine po točki 2.) se 
mora vodno ravnati po uporabljanju stopnje carine na 
isto blago. Zato je treba vedno paziti na to, ali se po
bira na isto blago carina po maksimalni ali po mini
malni postavki, ker se utegne zgoditi, da je treba upo-
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trebiti ob uporabi minimalne postavke eno. ob upo
rabi maksimalne postavke pa. drugo stopnjo tlakovine. 
Ker pa je stopnja tlakovine zvezana z višino stop
nje carine, ki se mora uporabiti v danem primeru, 
se mora pobrati tudi tlakovina po uporabljani stop
nji carine, in sicer po maksimalni ali po minimalni 
postavki, t. j . po oni, ki se mora v danem primeru 
uporabiti za plačilo carine; 

3.) na drva in stavbni les, neobdelan, obtesan ali 
razžagan, pooblan ali prikrojen za gradbene kon
strukcije: 

od 1 m- 1 — Din, 
od 100 kg 0-20 Din. 
Potemtakem je deklarantu na izvolji, plačati tla-

kovino po kubičnem metru ali pa po teži. Vsekakor 
pa so mora vselej pobrati tlakovina po tem, kako 
se pobira carina, t. j . : če se ocarini tako blago po 
teži. se mora pobrati tudi tlakovina po teži, in 
obratno, če se pobere carina po kubičnem metru, 

)mora to služiti tudi za osnovo plačilu tlakovine. Po 
tej stopnji se pobita tlakovina. samo na driva in 
stavbni les iz tar. št. 91., 93. in 422. uvozne carinske 
tarife. 

Če je treba pretvoriti pri takem lesu, ko se po
bira carimi, kubične metre v kilograme, da se izračuni 
njega teža, mora služiti teža, dobljena za placito 
carine, tudi za plačilo tlakovine. 

4.) Po točki 4.) oddelka Л. v členu 3. uredbe se 
mora pobirati tlakovina samo na blago, ki je v njej 
izrecno imenovano. 

Po oddelku B.* člena 3. se pobira- tlakovina na 
izvozno blago: 

a) na katero se plačuje izvozna carina in se oea-
rinja po teži, 0-02 Din od 100 kg. 

Po tej stopnji se mora pobirati tlakovina na vse 
blago, na katero se pobira ob izvozu carina, razen 
•če ni izrecno imenovano v točki c); 

b) na blago, na katero so ne plačuje carina, po 
0-01 Din od 100 kg. 

Ce bi bilo blago, ki jo zavezancAplačilu carino, 
izrecno navedeno v točki c), se mora tudi tlakovina 
pobrati po tej točki. 

Tlakovina, predpisana v točkah c), č) in d), se 
pobira samo na ono blago, ki je v njih izre-čno ime
novano. 

Stopnja tlakovine, predpisana za točki č) in d), 
se pobira samo na žive živali. Če so te živali za
klane, se ne pobira tlakovina po točkah č) in d), 
ampak po točkah a) ali b), kakor je pač. meso teh 
živali zavezano plačilu carine ali ne. 

Tlakovina na stavbni les ob izvozu se mora po
birat! po njegovi teži. Če je znana, samo njegova 
kubatura-, se morajo torej pretvoriti kubični metri 
v kilograme, in sicer tako, kakor se to godi ob po
biranju carine in poslovnine. 

Ce prispe v enem tovorku več vrst blaga, na 
katero se mora uporabiti tudi različna stopnja, tla.-
kovine, se pobere tlakovina na vsako vrsto bla-ga 
posebe, in sicer po stopnji tlakovine, ki je pred
pisana zanje. Teža zavoja se doda zaradi plačila tla
kovine teži blaga, kL je najtežje; če pa je blago 
iste teže, se doda teži blaga, na katero se mora 
uporabiti večja stopnja tlakovine. Sicer pa se mora 
tlakovina vedno pobirati po nečisti teži, najsi se pri 
takem blagu*odbija za piacilo carine tara ali ne, ker 
je to tako predpisano v členu 3., točki 2.), te uredbe. 

Za eno pošiljko se smatra blago, ocarinjeno po 
eni deklaraciji ali po mali priznanici. 

III. Pri ocarinitva.il, sestavljenih iz več vrst ca
rinskih okspedicij, se mora pobirati tlakovina 
tako-Ie: 

1.) Če se vzame hlago iz carinskega skladišča po 
členu 67. carinskega zakona, ko se predloži poteg 
uvozne deklaracije provozna deklaracija, se pobere 
tlakovina po uvozni deklaraciji, in sicer po stopnji, 
predpisani za pobiranjo tlakovine ob uvozu tega 
blaga. Po provozni deklaraciji se tlakovina ne po
bere. 

2.) Ob. uvozu blaga na negotovo prodajo (čle
ni 71. do 78. carinskega zakona) se pobira tlakovina 
po uvozni deklaraciji, in sicer po stopnji, predpisani 
za pobiranje tlakovine ob uvozu takega blaga. Če 
se blago vrne4 iz inozemstva, se tlakovina ne po
bere. 

3.) Če se pošlje blago v ocarinitev drugi carinar
nici, so pobere tlakovina pri namembni carinarnici, 
ker je mogoče šele pri tej točno vedeti, kaj se bo 
storilo z blagom. Če se ocarini blago pri namembni 

* Debelo natisnjena mesta so priobčena po 
popravkih v «Službenih Kovinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca» z dne 23. maja 1928.. št, 116/ 
/XXXIX. ' - ' . 

carinarnici za neposrednji potrošek v državi, se po-
bero tlakovina po uvozni deklaraciji, in sicer po 
stopnji, predpisani za uvoz takega blaga. Če pa se 
iz namembne carinarnice blago vrne za inozemstvo 
ter se predložita zanje uvozna in provozna dekla
racija, se pobere tlakovina samo po uvozni dekla
raciji, in sicer po stopnji, predpisani za uvoz blaga, 
dočim se po provozni deklaraciji tlakovina. ne po
bere. Če pa je bilo to blago pri namembni carinarnici 
predhodno prijavljeno za uvoz za neposrednji potro
šek in se je po uvozni deklaraciji že obračunila ali 
se je obračunila in pobrala tlakovina ter se predloži 
naknadno tudi provozna deklaracija, da se to blago 
vrne za inozemstvo, se mora: 1.) če so davščine 
samo proračunjene, proračun toliko popraviti, da 
ostaneta po isti deklaraciji za plačilo samo tlakovina 
in poslovnina. in 2.) če so bile davščino po uvozni 
deklaraciji tudi pobrane, izvršiti njih povračilo, iz-
vzemši tlakovino in poslovnino, ki se morata pobrati 
po njej. 

4.) če se spra-vi blago v hranišče, se po hraniščni 
deklaraciji tlakovina ne pobere, ker se takrat, ko 
so spravi' blago v hranilec, še ne ve, kaj se bo sto
rilo z njim; v takem primeru se mora pobrati tlako
vina šele, ko se- blago vzame iz hranišča. Ko se 
vzame, se mora pobrati vselej kakor pri blagu, na
vedenem pod 3.), tlakovina po uvozni deklaraciji, 
bodisi da se ocarini blago za neposrednji potrošek v 
državi, bodisi da se vrne iz hraniščnih skladišč za 
inozemstvo. 

5.) Pri vseh izvoznih pogojnih ekspedicijah se 
mora tlakovina vselej pobrati po izvozni dekla
raciji, izvzemši primer iz člena 109. carinskega, za
kona, ko se tlakovina ne pobere, ker je to blago 
oproščeno plačevanja tlakovine po točki 1.) člena 4. 
te uredbe. 

6.) Če se vrne blago neprodano iz inozemstva v 
državo, se tlakovina ne pobere, ker je tako blago 
obseženo v členu 9. v predlogu zakona o obči carin
ski tarifi in po točki 1.) člena 4. te uredbe oproščeno 
plačevanja tlakovine, 

Џ 

IV. Po členu 4. uredbe se ne pobira tlakovina 
na blago, ki je po carinskih zakonskih predpisih 
oproščeno plačevanja carine in poslovnine. Za tako 
blago se smatra samo ono blago, ki ga sedaj navajal 
člen 9. v predlogu zakona o obči carinski tarifi. 

Tlakovine tudi ne plačuje blago v me-posrednjem 
provozu. Besede: «v neposređnjem provozu» je treba 
tolmačiti po členu Ш . carinskega zakona; za tako 
blago se smatra, samo ono, ki se' takoj, ko prestopi 
carinsko črto, oglasi s carinskimi dokumenti za pro
voz. Drugače pa blago v neposređnjem provozu, 
t. j . ono blago, ki je bilo spravljeno predhodno v 
carinska in hraniščna skladišča, ne uživa te ugod
nosti, ker se ne smatra za blago v neposređnjem, 
ampak v posrednjem provozu. 

Tlakovine tudi ne plačuje blago, ki se pošilja po 
členu 109. carinskega zakona iz enega kraja naše 
kraljevine v drugega, a se mora prevoziti čez tuje 
ozemlje. To blago kot čisto domače ni zavezano 
plačilu tlakovine. Vendar pa se mora, ko se to blago 
izvozi iz države, izvršiti poleg zavarovanja ostalih 
davščin tudi zavarovanje tlakovine, češ., da ostane 
morda tako blago v inozemstvu, če pa se to blago 
vrne v državo, se mora tudi to zavarovanje povrniti. 

Na živino in orodje, ki služi za obdelovanje dvo-
vlastniških posestev naših in inozemskih državljar 
nov, kakor tudi na živino, ki se goni na poljska 
dela, pašo, prežim ovan jie, zaradi plemenjenja in 
zdravljenja, se tlakovina_ne pobira. Tlakovina se na 
to blago ne pobira, bodisi da so uvaža ali izvaža to 
blago po specialno danih oprostitvah, bodisi po 
predpisih carinskega zakona ali po predpisih po
edinih pogodb, ko tako oprostitve vobče niso po
trebne. 

Na parne in druge motorne ladje za prevažanje 
potnikov in blaga se ne pobira tlakovina samo, če 
so ti obpRti prosti carine po točki 4. občih opazk 
k delu XV. uvozne tarife v pnedllogu zakona o obči 
carinski tarifi, če pa tako oprostitve ni, se mora 
pobirati tlakovina po stopnji, predpisani ob uvozu 
teh objektov. 

V. Če se je pobralo tlakovine pogrošno preveč 
ali premalo, je treba postopati tako, kakor se to godi 
pri pobiranju carine. Postopanje po C. br. 39.974/20 
kakor tudi vsi ostali predpisi, izdani o tem za po
vraćanje in za naknadno pobiranje- carine, se morajo 
uporabljati tudi pri povraćanju in naknadnem pobi
ranju tlakovine. 

Tlakovina se pobira v zlatu, in sicer obenem s 
carino in po istih dokumentih, kakor se je to godilo 
doslej. Stopnje; tlakovine so določene v zlatu ter se 
pobirajo tako, kakor je predpisano za pobiranje 
carine. 

Če bi bil znesek tlakovine v zlatu manjši nego 
znesek denarnih appointov, ki so v obtoku, se vrši 
zaokrožanje posebe •— ločeno od drugih davščin, — 
po razpisu C. br. 29.299, točki 7./25, v «Finansijski 
Službi» za leto 1925., stran 252. 

Dohodek, pofcran kot tlakovina, se vknjižuje v 
dohodne knjige. Na koncu vsakega meseca, ko so 
se knjige sklenile, morajo izkazati carinarnice v 
svojem izpisku o dohodkih, ki ga pošljejo central
nim carinskim blagajnam, skupne mesečne dohodke 
vsake poedine občine, na katere račun se zbirajo 
dohodki pri dotični carinarnici, t, j . posebe za ob
čino, v kateri je carinarnica, in posebe za v«ako 
občino, v kateri so carinski oddelki. 

Za carinske oddelke po tej uredbi S£ ne smatrajo: 
a) oddelki, otvorjeni začasno, za določen čas, 

kakršni so oddelki v poedinih kopališčih ali v po-
edinih' krajih, otvorjeni samo za izvestno letno dobo; 

b) oddelki, ki obstoje pri poedinih podjetjih s 
pravico, da izključno zanje ocarinjajo blago; in 

c) oddelki, pri katerih se ne vrši ocarinjanje 
blaga, najsi so ti oddelki pod vodstvom finančne 
kontrole aili ne. 

Za ocarinjanje blaga se smatra samo ocarinjanje 
uvoznega blaga za potrošek v državi in ocarinjanje 
izvoznega blaga, 

VI. Dohodke od tlakovine, zbrane na račun po
edinih občin, v katerih je sedež carinarnic in carin
skih oddelkov, morajo izkazati carinarnice na koncu 
vsakega meseca v svojem izpisku o dohodkih, in 
sicer; V besedilu izpiska izkažejo ločeno dohodke 
za vsako občino, ki ima pravico do svojega poseb
nega fonda, v razpredelku izpiska pa izkažejo skup
no vsoto dohodkov od tlakovine. Dohodke od tlako
vine onih oddelkov, ki so zgoraj označeni pod a), b) 
in c). izkažejo carinarnice kot dohodke občine, v 
kateri ima carinarnica sedež. 

Ko prejmejo centralne carinske blagajne od pod
rejenih carinarnic izpisek o dohodkih, preknjižijo v 
svoj kontroliiik prejemke skupne vsote dohodkov 
za vsako carinarnico, kakor so vršile to tudi doslej, 
in odbijejo od njih seštevka skupno vsoto neumest
no pobranih in vrnjenih carinskih davščin po kon-
trolniku vrnjenih davščin, kakor so vršile to tudi 
doslej. Ostanek zbranih tlakovinskih dohodkov po 
odbitku povračil morajo blagajne takoj obresto-
nosno naložiti pri Državni hipotekami banki v Beo
gradu. 

Denar pošljejo blagajne s spremnim dopisom, ki 
mu morajo -priložiti tudi seznamek, iz katerega, je 
razvidno, koliko in za katero občino se je zbralo 
dohodkov od tlakovine v minulem mesecu. Te se-
znamke sestavljajo blagajne po podatkih, izkazanih 
v izpiskih o dohodkih svojih podrejenih carinarnic, 
V teh seznamkih morajo biti naslednji razpredelki: 

a) naziv vsake občim;, na katere račun so se 
zbrali dohodki od tlakovine; 

b) kosmati dohodki od tlakovine, zbrani na ra
čun vsake občine; 

c) vsota povračil za tlakovino, izvršenih na račun 
dohodkov od tlakovine vsake občine. Povračila, 
izvršena na račun dohodkov onih občin, кјет obstoje 
oddelki, katerih dohodki. spadajo v posebni fond 
občine, kjer je carinarnica, se odbijajo od dohodkov 
teh občin; 

č) ostanek dohodkov od tlakovine po odbitku 
izvršenih povračil vsake občine; 

d) nadavek (ažija) na čiste dohodke od tlako
vine za vsako občino posebe; 

e) skupne vsote čistih dohodkov z nadavkom 
vred za vsako občino posebe; 

f) odbitek 30 % od «kupnih vsot vsake občine za 
obči tlakovinski fond; in 

g) čisti dohodki po odbitku 30 % za- posebne 
fonde vsake občine. 

Te seznamke morajo sestavljati centralne carin
ske blagajne v duplikatu, od katerih pošljejo enega 
s spremnim dopisom in z denarjem Državni hipo
tekami banki, drugega pa s spremnim dopisom ge
neralni direkciji carin za knjigovodstveni odsek, 
čigar dolžnost je, iz teh seznamkov preknjižiti vsote 
posebnih tlakovinskih fondov ha partije poedinih 
občin, skupno vsoto občega fonda pa iz seznamkov 
ла partijo občega fonda. 

Ko centralne carinske blagajne izdelajo seznam
ke, jih sklenejo ter seštejejo vsote po vsakem raz
predelku v seznamku. Skupna vsota iz razprođedka 
pod b) se mora ujemati s skupnimi dohodki od tla
kovine, ki je izkazana v kontrolniku prejemkov. 
Skupna vsota iz raapredelka pod c) se mora ujemati 
s skupno vsoto povračil, izvršenih za tlakovino v 
dotičnem mesecu, izkazano v kontrolniku vrnjenih 
davščin in v kontrolniku prejemkov. Skupna vsota 
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po seznamku iz razpredelka pod č) se mora ujemati 
s skupno vsoto tlakovine. izkazano v kontrolniku 
prejemkov po odbitku povračil. Skupna vsota na-
davka, ki se je obračunila po seznamku, se mora 
izločiti iz obče vsote nadavka, izkazanega v kon-
troiiniku prejemkov takrat, ko so se poslali dohodki 
Državni hipotekami banki, ker spada n a d a w k na 
tlakovino v občo vsoto nadavka, pobranega na vse 
davščine po deklaraciji, ki se plačujejo v zlatu. 

V odločbah o povračilih tlakovine je treba vselej 
navesti, na račun katere občine so se dohodki od 
tlakovine pobrali in preknjižili, da se od dohodkov 
dotične občine odbijejo povračila. 

V prilogi se priobčuje obrazec seznamka, po 
katerem se d/modki izročajo. 

V B e o g r a d u , dne 12. maja 1928.; 
C. br. 18.121. 

Namestnik ministra za finance: 

minister za trgovino in industrijo 
dr. M. Spaho s. r. 

Centralna carinska blagajna 

v D o h o d k i o d t l a k o v i n e 

za m e s e c 192... 
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St. 
* z besedami: eden in dvajset tisoč sedem sto osemdeset dinarjev. 

1 9 2 Blagajnik: 

Centralna carinska blagajna 

Inspektor : 

Knjigovodja : 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

2—2 P. br. 4312. 

Razpis sistemiziranih mest stalnih po
možnih učiteljev pri sreskih Šolskih 

nadzornikih. 
Da se omogoči reden in neoviran pouk na osnov

nih šolah, je odredilo ministrstvo za prosveto po 
členu 116. dokončnega šolskega in učnega reda z 
dne 29. septembra 1905., št. 13.200 (drž. zak. št. 159), 
z odlokom O. N. br. 41.721 z dne 9. maja 1928. v 
zvezi s členom 11. uredbe o ureditvi ministrstva za 
prosveto, da se sistemiziirajo pri sreskih šolskih nad
zornikih • mesta stalnih pomožnih učiteljev, ki naj 
nadomeščajo v srezu za krajši čas obolelo ali odsot
no učiteljstvo in pomagajo sreskim šolskim nadzor
nikom pri njih poslu v pisarni. Ob nadomeščanju 
jim pripada povračilo potnih stroškov m mala dnev
nica po uredbi D. R. br. 96.000/20 in po odloku ml, 
nistrstva za finance D. R. br. 109.376/27. 

Pri predlogu za oddajo teh mest se je ozirati na 
dobro oceno in na najmanj štiriletno dobo efektiv
nega učiteljskega službovanja. 

Pravilno opremljene prošnje za te službe z na
vedbo, v katerem srezu (izvzet je srez Ljubljana, 
mesto) želi prosilec službovati kot stalni suplent 
(pomožni učitelj), naj se vlože pri pristojnem šolskem 
upraviteljstvu 

n a j t e s n e j e d o d n e 2 0. j u n i j a 1 9 2 8 . 
Šolski upravitelji jih morajo odposlati v dveh 

dneh po običajni uradni poti pristojnemu sreskemu 
poglavarju. 

Sreski poglavarji naj jih predlože^ 
n a j k e s n e j e d o d n e 5. j u l i j a 1 9 2 8.̂  

velikemu županu ljubljanske oblasti v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 23. maja 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vršilec dolžnosti prosvetnega inšpektorja 

dr. Capuder s. r. 
P. br. 885/1. 
Izprememba imena za Solo na Golem. 

Na prošnjo krajevnega, šolskega odbora na Go
lem, srez Kamnik, dovoljujem, da se tamošnja šola 
ne imenuje več «šola na Golem», ampak «šola v 
S e n k o v e m t u m u » . 

V L j u b 1 j a n i, dne 2. junija 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vršilec dolžnosti prosvetnega inšpektorja 

dr. Capuder s. r. 
P. br. 4605/2. 

Izpremembe v razpisa učiteljskih služb 
na osnovnih Šolah ljubljanske oblasti. 

Raspisuje se služba šolskega upravitelja na tri-
razredni osnovni šoli v R u d n i k u , srez Ljubljana^ 
okoKca. — Rok za vlaganje prošenj je isti kakor za 
razpisane službe, objavljene v Uradnem listu 51 z 
dne 26. maja 1928. . 

Razpis službe šolskega upravitelja na petrazredni 
osnovni šoli v C e r k l j a h o b K r k i , srez Krško 
(razpis učiteljskih služb v Uradnem listu 51 z dne 
26. maja 1928. pod VII. 3.), s e p r e k l i c u j e . 

• Točka 26.) pod ХШ. v razpisu učiteljskih služb 
(Uradni list 51 z dne 26. maja Т28.) se mora glasiti 

pravilno: na, petrazredni osnovni šoli v T r e b n j e m 
služba šolskega upravitelja in ena služba za u č i 
t e l j a (ne: za učiteljico). 

Točka 18.) pod VII. v razpisu učiteljskih služb 
(Uradni list 51 z dne 26. maja 1928.) se mora. glasiti 
pravilno: na petrazredni osnovni šoli v T r ž i š č u 
dve službi za učitelja in ena služba za učiteljico. 

V L j u b l j a n i , dne 6. junija 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
vršilec dolžnosti prosvetnega inšpektorja 

dr. Capuder s. r. 
L. št. 480. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 1 5 . do dne 2 1 . maja 1928. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St. 11—257/4 ex 1928. 

Razglas. 
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Radovljica 

Skupina tltaznih bolesni. 
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Generalna direkcija državnega računovodstva je 
naznanila z razpisom D. R, br. 70.376 z dne 26. maja 
1928., da veljajo za vsa državna izplačila v tuji 
valuti v mesecu juniju 1928. nastopni obračunjevalnj 
tefaji: 

1 napoleondor Din 218-90 
100 francoskih frankov . . . . 

1 belg 
100 drahem: 
100 italijanskih lir . 
100 švicarskih frankov . . . . 
100 pezet 
100 nizozemskih goldinarjev . 
100 danskih kron 
100 švedskih kron 
100 finskih mark » 

1 angleški funt » 
1 egiptovski fcmt » 
1 dolar » 

100 romunskih lejev » 
100 levov » 

1 papirnata turška lira . . » 
100 papirnatih turških piastrov . » 
100 češkoslovaških kron . . . » 

1 avstrijski šiling » 
1 pengö » 
1 zlati zlot » 
1 zlata nemška marka . . . » 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 2. junija 1928. 

Za delegata: Sušeč s. r. 
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Skupaj . 

Davlca. 
Kranj 
Ljubljana, srez . . 
Ljubljana, mesto . 
Radovljica . . . • 

Skupaj . 

115 | 41 i 33 | 

- Dlpnterla et Croup. 
1 

1 

121 

Nalezljivo vnetje možganov. — Meningitis cerebro
spinalis epidemica. 

Ljubljana, srez . . | 1 | . ! • I ^ ! 1 

DuSljivl kašelj. — Pertussis. 
Kastav I 2 | . I . I • i 2 

êen. — Erysipelas. 

Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 

Skupaj 

1 

3 I 

Krčevita odrevenelost — Tetanns. 

Ljubljana, mesto . | 1 | . | • I • I 1 

Vnetje hrbteničnega mozga. — PolyomyeHtis acuta. 
Litija | 1 I . I • I - ' I 1 

V L j u b l j a n i , dne 30. maja 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Mayer e. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Preds. 228/4/28—1. 3 - 2 

Razpis. 
Odda se m e s t o d e ž e l n o s o d n e g a s v e t 

n i k a pri deželnem sodišču v L j u b l j a n i . 
Obenem se oddado tudi vsa mesta deželnosodnih 

svetnikov, okrajnih sodnikov, predstojnikov sodišč 
in sodnikov, ki bi se izpraznila tekom konkurza ali 
zaradi njega. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojoročno spisane, naj se vlože po služ
beni poti do dne 

1 0 . j u l i j a 1 9 2 8 . 

pri podpisanem predsedništvu. 
Prosilci naj navedejo izrecno vsa mesta, za ka

tera prosijo, ako bi se izpraznila. 
Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 2. junija 1928. 

1287 ,S 4/28—49. 

Sklep. 
Konkurzna stvar Alojzija P l a n i n s k a , trgovca 

v Vodmatu. 
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Deželno kot konkurzno sodišče v Ljubljani po
trjuje prisilno poravnavo, ki jo je sklenil kridatar 
pri naroku dne ID. maja 1928. s svojimi upniki in po 
k;iteri se plačajo upniki I. in II. razreda popolnoma, 
upnikom III. razreda pa se plača 30%na kvota njih 
terjatev v 60 dneh od dne, ko postane odobritev 
poravnave pravnomočna. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne lo. maja 1928. 

.S 32/26—119. 1286 
Odprava konkurza. 

Frezadolženec: Leopold K n o z v Radovljici. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 32/26—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 157. 
k. r. odpravljen, ker se je sklenila prisilna porav
nava. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 15. maja 1928. 

S 18/27—37. 1288 

Sklep. 

zemljiška knjiga Velika vas, a) vi. št. 98, b) v], 
št. 213. 

Cenilna vrednost: ad a) 57.012 Din 55 p, ad b) 
4417 Din 25 p; vrednost priteklin: 1850 Din (že 
spredaj všteta); najmanjši ponudek: ada) 38.010Din, 
ad b) 2945 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem. naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Litiji, 
dne 28. aprila 1928. 

Konkurzna stvar Frana S v e t l a , trgovca v 
Ljubljani, Tržaška cesta št, 5. 

Potrjuje se prisilna poravnava, sklenjena, pri na
roku (Ine 17. aprila, 1928., po kateri je treba plačati 
skladne, terjatve in terjatve I. in 11. razreda v celoti, 
terjatve III. razreda pa s 26%no kvoto v treh enakih 
obrokih, in sicer I. obrok čez en mesec po pravno
močnosti prisilne poravnave. II. obrok dne 1. decem
bra 1928.. III. obrok pa dne 1. decembra 1929., dru
gače se obrok izgubi. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 17. maja 1928. 

S 28/27—70. 1285 

Določitev naroka za prisilno poravnavo. 
' Prezadolženec: Matija T r e - b a r v Ljubljani. 

ZÌI- razpravljanje in sklepanje o prisilni porav
navi, ki jo predlaga prezadolženec, se določa; narok 
na dan 1 4. j u n i j a 1 9 2 8, ob pol enajstih pri tem 
sodišču v sobi št. 140. 

Prezadolženec mora priti k naroku osebno. 
Obenem se bo vršila navedeni dan ugotovitev 

naknadno prijavljenih terjatev. 
Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 

dne 26. maja 1928. 

S 2/28—6. 1275 

Potrditev prisilne poravnave v konkurzu. 
Potrjuje se prisilna poravnava, ki jo je sklenila 

dne 24. maja 1928. konkurzna dolžnica Ana Z o -
r i n v. trgovka v Trbovljah-Vodah št. 236, s svojimi 
upniki za 15% njih terjatev, plačljivih v desetih 
mesecih od dne, ko se poravnava potrdi. 
Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, oddelek L, 

dne 30. maja 1928. 

E 850/28—9. 1232 

Dražbeni oklic 
Na predlog Karla Ž er o v n i k a, posestnika v 

Loki pri Frankolovem, po drju. Antonu Božiču, od
vetniku v Celju, bo dne 1 6. j u n i j a 1 9 2 8. ob de
vetih pri tem sodišču v sobi št. 4_na podstavi obenem 
odobrenih pogojev dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga: Verpete, vi. št. 165: hiša, zidana, T, opeko 
krita, cenilna vrednost 20.000 Din, gospodarsko po
slopje, cenilna vrednost 10.000' Din, svinjski hlev, 
cenilna vrednost 5000 Din, zemljišča (vrt, njive, 
travniki, vinograd, gozd), cenilna vrednost 47.424 
Din 30 p; pritekline, cenilna vrednost 17.617 Din — 
skupaj 100.041 Din 30 p; najmanjši ponudek 66.694 
Din 20 p. 

K nepremičnini spadajo te-le pritekline: 2 kravi, 
2 voza, 1 slamoreznica, 1 sadni mlin in različno 
drugo gospodarsko orodjo v skupni cenimi vrednosti 
17.617 Din. 

Vadij,: 10.004 Din 13 p. 
Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 1. maja 1928. , 

E 1016/27—8. 971 
Dražbeni oklic 

Dne .12. j u n i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št, 22 dražba nepremičnin: 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 

184. 
Tarifni obvestili.* 

Tarifa za prevoz izvestnega blaga in avtomobilov 
kakor tudi za prevoz živih živali med postajami v 
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev na eni strani 
in postajami italijanskih državnih železnic na drugi 

strani z dne 1. novembra 1927. 
Popravek. 

V tej tarifi naj se popravi v odseku III-2) na 
59. strani, broj klasifikacije 193 (Kafa itd.), klasifi
kacija za otonske pošiljke «IX» v: «XI». 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 30. aprila 1928.; G. D. br. 26.647/28. 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko Češkoslovaško (23). 

Izpremembe in popraviti v prilogi k. železniški tairffi 
za prevoz blaga z dne 1. septembra 1927. 

Z veljavnostjo od dne 5. maja 1928. do preklica, 
najdlje pa do dne 31. decembra 1928., naj se izvrše 
v prilogi k tej tarifi te-le izpremembe: 

Na 34. strani priloge naj so prečrtata, v besedilu 
pri predmetu: Porculanska roba (Porzellanwaren) 
pod «C» točki 1 in 2. 

Obenem naj se prečrtajo v tabeli na 34. in 
35. strani vozninski stavki, navedeni pod «C 2.» z 
napisom: v zaglavju: «C 2.-51, 101, 151»; oznaka 
«CI» naj se izpremeni v: «C». 

Na 41. strani priloge naj se popravi pri pred
metih: Staklena roba, šuplja (Hohlglaswaren) voz
ninski stavek «2493» pod D2-t pri postaji z nazi
vom: Röhrsdorf za Trst (Trieste) v: «3493». 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 29. aprila 1928.; G. D. br. 28.574/28. 

St. 46/11. 
Razglas. * 

Seznamek izgubljenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do 

dne 31. maja 1928.: 
1 srebrna tulska žepna ura št. 941.090/2; 1 zlat 

prstan z rdečim kamenom; 1 zlat prstan z belim 
steklenim očesom; 1 ženska copata; 1 rjava usnjena, 
precej velika, obrobljena denarnica, v njej 2 ban
kovca po 100 Din in 18 bankovcev po 10 Din; 1 siva 
konjska odeja; 1 železna veriga za motorno kolo; 
1 rjava, obrobljena listnica, v njej 8 bankovcev po 
100 Din, za 80 Din drobiža in 1 legitimacija; 1 rjava 
usnjena denarnica, v njej 210 Din in 1 vzorec neke 
obleke; 1 čm ženski dežnik; 1 rjava usnjena denar
nica z 90 Din; 1 temnorjava ročna torbica;, v njej 
1 verižica in 260 Din; 1 bankovec za 1000 Din; 
1 usnjena listnica, v njej 1700 Din in več računov 
na ime: Fran Avšič; 1 zlata ženska ura; 1 rjava usnje
na ženska ročna torbica z usnjeno denarnico, v kateri 
je bilo 6 bankovcev po 100 Din, 1 žepni robec, nekaj 
drobiža in 1 pismo; 1 črna denarnica, v njej 1 ban
kovec za 1000 Din, 22 bankovcev po 100 Din, 1 šo
fersko dopustilo in več posetnic; 1 bankovec za 
100 Din; 1 zlata ženska verižica, na njej štirioglat 
obesek z belim kamenom in napisom: Pavla Marija 
25. 1. 1926.; 1 svilena pompadura, v njej 90 Din in 
1 listek nekega urarja; 1 črna usnjena listnica, v njej 
4 bankovci po 100 Din in 4 bankovci po 10 Din. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 9.- maja 1928., št. 104/ХХХШ. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do 

dne 31. maja 1928.: 
1 listnica z raznimi dokumenti; 1 ženska srebrna 

ura; 1 moška čepica; 2 bankovca po 10 Din; 1 par 
otroških sandal; 1 moški dežnik; 1 rjava kokoš; 
3 kosi starega perila; 2 bankovca po 10 Din; 1 zlata 
ovratna verižica z 2 kovinskima svetinjicama; 1 sre
brna zapestnica; 1 kovinska zapestna ura; 1 plat
nena črna ročna torbica, v njej 1 par otroških spod
njih hlač, 1 usnjena denarnica, 1 Din, 1 glavnik in 
1 ključ; 9 bankovcev po 10 Din. — V železniških 
vozovih so se našli ti-le predmeti: 10 moških dežni
kov, 110 ženskih dežnikov, 1 otroški dežnik, 6 palic, 
1 dežni plašč, 1 otroški klobuk, 1 kolesarska zračna 
sesaljka, 1 zavitek razne vsebine, 2 torbici za akte, 
1 košara, 1 moški suknjič, 2 klobuka, 1 vrč zelja, 
1 par sandal, 1 zavitek perila, 2 čepici, 1 kovčeg 
perila, 1 zavitek o-vratnikov. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 31. maja 1928. 

Št. 1920/28. 
Razglas. 

131č 

Direkcija šum V Ljubljani razpisuje pri. šumski 
upravi na Bohinjski Bistrici prodajo okoli 1650 prnr 
izdelanih bukovih drv, loko gozd ob izvozni poti v 
Podkoritu (oddelek 4 f), blizu železniške postaje v 
Nomnju. 

Ponudbo, spisane na tiskovinah, ki se dobivajo 
ali pri direkciji šum v Ljubljani ali pa pri šumski 
upravi na Bohinjski Bistrici, naj se vlože do dne 
14. j u l i j a 1 9 2 8 . do 11. ure pri direkciji šum v 
Ljubljani, Bleiweisova cesta št. 1. 

Ponudbe morajo biti opremljene s kolkom za 100 
Din in z 10%no (pri inozemcih z 20;%no) varščino. 

Potrebna pojasnila dajeta direkcija šum v Ljub
ljani in šumska uprava na Bohinjski Bistrici 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dne 5. junija 1928. 

Št. 4173Д1. 1266 2—2 

Nabava smrekovih in borovih plohov. 
Podpisana direkcija nabavi dne 14. J u n i j a 

1 9 2 8. ob 11. uri s pismeno pogodbo 80m8 smre
kovih in borovih plohov. 

Ponudbe je opremiti s kolkom za 5 Din. Kavcije 
ni treba. Posebni pogoji se dobivajo pri podpisani 
direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Velenju, 
dne 2. junija 1928. 

Št. 460/prez/28. 3—3 
Razpis. 

Rektorat univerze kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev v Ljubljani razpisuje na elektrotehničnem 
institutu m e s t o z a a s i s t e n t a s prejemki urad
nika v 9. skupim I. kategorije. 

Pogoji: naše državljanstvo, absolvirana visoka 
šola elektrotehnične stroke z opravljenim drugim 
državnim izpitom in končana vojaška služba. 

Prošnji morajo biti priloženi dokumenti, našteti 
v členu 12. uradniškega zakona. 

Kompetenti naj pošljejo prošnje do dne 1 5. j u -
n i j a 19 2 8. podpisanemu rektoratu. 

Rektorat univerze 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani, 

dne 21. maja 1928. 
Rektor: Nahtigal s. r. 

Št. 5301/1928. 

Razglas. 
1279 

« D e l a v s k i dom» v M o s t a h , r. z. z o. z., 
uživa po naredbi gospoda ministra za finance z dne 
25. decembra 1923., br. 43.322 (Uradni list z dne 
7. januarja 1924., št. 3/1), oprostitev od plačevanja 
taks, navedenih v tej naredbi, izza dne 15. junija 
1928. za čas, dokler veljajo sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 1. junija 1928. 

1276 Št, 5003/1928. 

Razglas o licitaciji. 
Zaradi oddaje dobav in del za popravo zvonika 

župne cerkve Sv. Terezije razpisuje podpisano mest
no poglavarstvo drugo pismeno ofertno licitacijo na 



55. 
dan 16. j u n i j a 1 9 2 8 . ob devetih v mestni po
svetovalnici v Slavonski Požegi. 

Pogoji, načrti in stroškovniki kakor tudi obrazec 
ponudbe in pogodbenega pisma so reflektantom med 
uradnimi urami na vpogled pri mestnem gradbenem 
uradu v Požegi. 

Mestno poglavarstvo v Požegi, 
dne 2. junija 1928. 

Razne objave. 
1291 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 22. maja 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 370,185.55247 
Posojila 1.482,380.883-26 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.072,664.873-70 
Račun začasne zamene 293,965.796-87 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163 
Saldo raznih računov . . . . . 508,438.732-33 

Pasiva. 
Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 

zlatu: od te vplačano . . . . 
Rezervni fond 
Novčanice v obteku 
Državni račun začasne zamene . . 
Terjatve države po raznih računih 
Razne obveznosti 
Terjatve države za zastavljene do

meno 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde _• 

8.832,368.035-33 

30,000.000— 
11,199.523-07 

5.279,765.790— 
293,965.796-87 
237,238.819-71 
758.765.072-68 

396 

«Balkankredit», 
splošni hranilni in kreditni zavod, 

r. z. z o. p. v Mariboru, 
sklicuje na dan 26. j u n i j a 1 9 2 8 . ob 15. uri v 
zadružne prostore v Mariboru, Aleksandrova cesta 

St. 16, 
redni občni zbor. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo o zadnjih dogod,kih in o uspehu ob-

! lastvene preiskave. 
i 2.) Volitev načelništva in eventualno nadzor-
i ništva. 

3.) Predložitev računskega zaključka po propo-
nentih. 

4.) Sklepanje o izpremembi besedila zadružne 
firme. . 

5.) Sklepanje o pristopu k Zadružni zvezi v Celju. 
6.) Sklepanje o preosnovi knjig. 
7.) Ureditev prejemkov vodečega ravnatelja in 

izdaja potrebnih pooblastil. 
8.) Ustanovitev podružnic. 
9.) Sklepanje o novi organizacijski podstavi. 

10.) Izključitev članov. 
11.) Podelitev naročil za poravnavo starih faktur. 
12.) Izpremiemba glede podpisovanja zadruge pri 

banki in poštni hranilnici. 
13.) Slučajnosti. 1 2 8 4 

Letnik X. 

Žrebanje za poznejša leta kakor tudi vnovčevanje 
izžrebanih obveznic in kuponov se izvede, ko bo 
izvršen obračun z upravo državnih železnic. 

Upravni svet Lokalne železnice Kranj-Tržič. 

1195 3-3 Poziv upnikom. 
E l e k t r i č n a in g o s p o d a r s k a z a d r u g a 

v Z i r e h, r. z. z o. z., je sklenila dno 24. oktobra 
1927., stopiti v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj se zglase pri podpisanih 
likvidatorjih. 

Valentin PoljanSek s. r. na Dobračevi št. 15 in 
Anton Primožič, trgovec v Zireh, 

likvidatorja. 

2.138,377.163— 

83,055.870-— 
8.832,368.035-33 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Če bi ob določeni uri občni zbor ne bil sklepčen, 
se bo vršil po členu 21. zadružnih pravil eno шо 
pozneje na istem mestu in z istim dnevnim redom 
drugi'občni zbor, ki bo sklepčen ob vsakem številu 
navzočnih članov. 
Za «Balkankredit», splošni hranilni in kreditni zavod, 

r. z. z o. p. v Mariboru: 
Josip Normali s. r. Milan Vrabič s. r. 

1283 Objava. 

Izgubil sem izpričevalo o višjem tečajnem izpitu 
državne gimnazije v Mariboru z dne 15. junija 1925. 
na ime: Franc Haue, rojen dne 20. januarja 1906. v 
Ceršaku (pri Št. Ilju v Slovenskih goricah). 

Proglašam ga za neveljavno. 
Franjo Haue s. r., stud. iur. 

1290 

Vabilo na redni letni občni zbor, 
ki ga bo imela delniška družba 

«Triglav», tovarna hranil v Smarci, 
dne 2 3. j u n i j a 1 9 2 8. ob desetih v Celju, hotel 

«Union». 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo uprave in odobritev bilance za 'leto 

Objava. 
Izgubil sem uradno legitimacijo na ime: Josip 

Vidav, preglednik finančno kontrole, ki jo je izdal 
oblastni inspektorat finančne kontrole v Beogradu 
pod št. 18.468 dne 18. avgusta 1926. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Josip Vidav s. r. 

1270 Objava. 
Izgubil sem odpustno izpričevalo I. razreda I. de

ške meščanske šole v Ljubljani (Prule) iz šolskega 
leta 1927./1928. na ime: Josip Wimmer iz Ljubljane. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Josip Wimmer s. r. 

1927 

1294 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Na podstavi členov 5. in 29. zakona o Narodni 
banki kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ka
kor tudi členov 83., točka a), 85. in 93 štatutaza 
Narodno banko kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev se bo vršilo dne 8. j u 1 i j a t. 1. ob devetih 
(dopoldne) v poslopju Narodne banke v Beogradu 

i z r e d n o z b o r o v a n j e 
s tem dnevnim redom: 

1.) Predlog o izpremembah v zakonu o Narodni 
banki kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

2.) Predlog o izpremembah v statutu Narodne 
banke kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

* * * 
Tega zborovanja se sme udeležiti vsak delničar, 

ki je državljan kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev in ki je vpisan v bančne knjige kot delničar 
najmanj mesec dni pred natiskom te objave (člen 86. 
statuta). 

Delničarji, ki se hočejo udeležiti tega zborovanja, 
morajo položiti svoje delnice in, kjer je treba drugih 
listin, tudi te najkesneje d e s e t d n i pred dnem, 
določenim za zjbarovanj;e, torej do vštetega dne 
27. junija t. 1. 

Predložene delnice sprejemajo in zanje izdajajo 
potrdila: 

v Beogradu Narodna banka, oddelek za posojila 
na zastave in dépote; 

v notranjosti vse bančne podružnice. 
Po končanem zborovanju lahko vsak delničar 

zopet vzame svoje delnice (in druge priložene listine) 
tam, kjer jih je položil, proti vrnitvi potrdila. 

V B e o g r a d u , dne 2. junija 1928.; št.61.729. 

Guverner 
Narodne banke 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev: 
Ljuba Srećković s. r. 

2.) Poročilo nadzorništva in podelitev absoluto-
rija. 

3.J Volitev v upravni svet in v nadzorništvo. 
* * * 

i Pravico glasovanja na občnem zboru imajo le óni 
1 delničarji, ki založe vsaj šest dni pred občnim z-bo-
' rom potrebno število delnic v družbeni pisarni v 
' Smarci. Vsaka delnica ima en glas. 1293 
I V S m a r c i , dne 8. junija 1928. 
! Upravni svet. 

1277 - Objava. 

Delniška družba D ol e n j s k e ž e 1 o z n i c c ob
javlja, da se je vršilo dne 1. junija 1928. vpričo no
tarja XXXV. redno žrebanje družbenih 4%nih priori
tetnih obveznic iz leta 1892. 

Izžrebale so se te-lo številke: 25, 713, 185, 364, 
89, 1236, 1305, 188, 24, 183, 929, 956 in 517. 

Obveznice teh številk bo vnovčovala Kranjska 
hranilnica v Ljubljani izza dne 1. decembra 1928. S 
tem dnem prestane vsako obrestovanje teh obveznic. 

Upravni svet Dolenjskih železnic. 

Vzajemna zavarovalnica v Ljubljani 
(Dunajska cesta št. 17). 1273 

Račun izgube in dobička z dne 31. decembra 1927. 
Izdatki. Prejemki. 

Odpisi 
Premijske re-

Rezerva škod 
[Odkupi 
Upravni pre-

i 

l 
] 
1 

Din p; 
1,679.364! 191 
4,452.575,68 

170.784.84j 
1 | 6,551.340l56. 

672.434187 
169.151 06Î 

137.632 

13,833.283 

22! 
1 
| 

42| 

Prenos iz leta 
1926.: 
prebitka... 
premijskih 

rezerv . . . 
škodnih rc-

Zavarovalnine 
Obresti 
Pristojbine in 

drugi dohod
ki 

Din p 1 

i i 
| ; 

52.505 64| 
; 

5,095.96312; 

1 717.514'40; 
4,115.097l49j 

649.782 39| 

3,202.420 
13,833.283 

38] 

42ÌI 

Aktiva. 

Bilanca 
dne 31. decembra 1927. Pasiva. 

1278 Objava. 

Delniška družba L o k a l n a ž e l e z n i c a 
K r a n j - T r ž i č objavlja, da se je vršilo dne 1. ju
nija 1928. vpričo notarja XII., XIII. in XIV. redno 
žrebanje družbenih prioritetnih obveznic iz leta 1907. 

Izžrebale so se te-le številke: za loto 1920.: 312, 
za leto 1921.: 14 in 184 in za leto 1922.: 363 in 234. 

Obveznice, izžrebane za leto 1919.: št. 63 in 380, 
nadalje zgoraj navedene obveznice, izžrebane za leta 
1920., 1921. in 1922,, se pri Kranjski hranilnici v 
Ljubljani takoj vnovčijo. 

Kuponi za leta 1919./H, 1980., 1921. in 1922. se 
bodo vnovčevali pri istem zavodu do dne 31. maja 
1929. Po tem terminu zapade njih vrednost. 

Din 
Blagajna 
Denarni zavo

di 
Vrednostni 
papirji 

Posojila 
Saldi zavaro
valnic in po
zavarovalnic 

Inventar 
Knjižna vred

nost sklepne 
provizije Živ-
Ijenskega od
delka 

: Premijski re-
I zervni depoti 
i Terjatve pri 
! zavarovancih 
i in podružni

cah 
I Nepremičnine 
i Prehodne po

stavke 

Ustanovni 
sklad življen-
skega gddel-
ka 

i Varnostni 
sklad 

Sklad za kurz-
ne razlike .. 

Premijske re
zerve in pri
nosi 

Rezerva škod 
Saldi zavaro
valnic in po
zavarovalnic 

Depoti 
Razni upniki 
Prebitek 

Din 

125.000 

1,469.868 

124.755 

16,643.166|42i I 

6,551.340 
672.434 

1,798.376 
5,042.999 

720.759 
137.632 

|l6,643.166|42i 

O d p o r n i urednik: Anton Fantek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna. d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambroži« v UubljanL 



Poštnina plačana v gotovini. 

56. V Ljubljani, dne 11. junija 1928. 

, < < : - • - - • 

Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADIVI L I S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a : 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slo

venaca». 
Izpremembe v osebju. 
185. Uredba, kako je upravljati fond za zdravstveno za

ščito učencev in porabljati njegova sredstva. 
186. Pojasnilo o tari na kokosovo in palmovo olje ob 

uvozu. 
187. Pojasnilo o uvoznem ocarinjanju britev z lesenimi 

platnicami brez vzmeti. 

188. Pojasnilo o uvoznem ocarinjanju svečic za prižiganje 
motorjev z notranjim zgorevanjem. 

189. Naredba o izpremembi občinskih mej med politič
nima občinama Vurbergom in Krčevino. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca*4. 

Števjlka 126 z dne 5. junija 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 29ega 

aprila 1928.: Pomaknjen je iz 3. skupine II. kate
gorije v 2. skupino II. kategorije Alojzij A d a m i č , 
ekonom higienskega zavoda v Ljubljani. 

Številka 127 z dne 6. junija 1928.: 

Odlok ministra za finance z dne 7. maja 1928.: 
Postavljen je po službeni potrebi pri oblastnem in
spektoratu finančne kontrole v Ljubljani za vršilca 
dolžnosti oblastnega inšpektorja Fran G o l o b , in
spektor finančne kontrole v 2. skupini II kategorije 
v Ljubljani. 

Odlok ministra za finance z dne 24. aprila 1928.: 
Postavljeni so: pri sreski upravi finančne kontrole 
v Đevđeliji za komisarja finančne kontrole v 3. sku
pini III. kategorije in sreskega upravnika, finančne 
kontrole Ninko S a m a r d ž i j a , komisar finančne 
kontrolo v isti skupini iste kategorije v Mariboru; 
pri sreski upravi finančne kontrole v Ljubljani zä 
podinspektorja finančne kontrole v 3. skupini II. ka
tegorije in sreskega upravnika Fran A r k o, pod-
inspektor finančno kontrole v isti skupini iste kate
gorije pri Sv. Lenartu; pri sreski upravi finančne 
kontrole v Celju za komisarja finančne kontrole v 
4. skupini II. kategorije in sreskega upravnika fi
nančne kontrole Peter D r ž a j , komisar finančne 
kontrole v isti skupini iste kategorije v Ljubljani; 
pri sreski upravi finančne kontrole na Prevaljah za 
komisarja finančne kontrole v 4. skupini II. katego
rije in starejšino oddelka finančno kontrole Nikola 
B o ž i e o v i ć, komisar finančne kontrolo v isti sku
pini iste kategorije v Ptuju; pri sreski upravi finanč
no kontrole v Škof ji Loki za komisarja finančne kon
trolo v 3. skupini III. kategorije in sreskega uprav
nika finančne kontrole Fran K u h a r , komisar fi
nančne kontrole v isti skupini iste kategorijo v Treb
njem; pri sreski upravi finančne kontrole na Pre-
valjah za podinspektorja finančne kontrol« v 3. sku
pini II. kategorije in »reskoga- upravnika finančno 
kontrolo Josip V o 1 a v š e k, podinspoktor finančne 
kontrolo v isti skupini iste kategorije v Marijolani; 
pri sreski upravi finančne kontrole v Mariboru za 
podinspektorja finančne kontrole v 3. skupini II. ka
tegorije in sreskega upravnika finančne kontrole 
Anton P u c, podinspektör finančne kontrole v isti 
skupini iste kategorijo v Apatinu; pri oddelku fi-
nančne contrôle v Mariboru 2 za komisarja finančne 
kontrole v 3. skupini III. kategorije in starejšino 
oddelka finančne kontrolo Fran G a b r š č i k , ko-
îmisar finančne kontrole v isti skupini iste kategorijo 
v Št. IIju; pri oddelku finančne kontrole v Mariboru 1 
za komisarja finančne kontrole v 3. skupini Ш. ka
tegorijo in starejšino oddelka finančne kontrole Ja
kob K a i s e r , komisar finančne kontrole v isti sku
pini iste kategorije v Mariboru — vsi po službeni 
potrebi. 

Številka 128 z dne 7. junija 1928.: 
Odlok ministra za finance z dne 30. aprila 1928.: 

Postavljen je Anton Č u d e n, geometer v 4. skupim 
II. kategorije pri evidenčnem uradu zemljarinskega 
katastra v Ljubljani, za geometra v 3. skupini II. ka
tegorije pri sekciji za vzdrževanje katastra na- Ubu 
s tem, da vrši dolžnost šefa te sekcije. 

Odloka ministra za finance z dne 3. aprila 1928.: 
Postavljena sta po službeni potrebi: za davčnega 
upravitelja v 3. skupini II. kategorije in šefa davč
nega urada v Žužemberku Jožef G o l o b , davčni 
upravitelj v isti skupini iste kategorije pri davčnem 
uradu na Vrhniki; za davčnega oficiala v 3. skupini 
II. kategorije in šefa davčnega urada- v Cerknici 
Karel Ž a b k a r, davčni oficial v isti skupini iste 
kategorije pri davčnem uradu v Tržiču. 

Zapisnik o LXIX. redni seji narodne skupščine z 
dno 16. maja 1928. '' 

Številka 129 z dne 8. junija 1928.: 
Ukaza Njegovega Veličanstva kralja z dne 21ega 

maja 1928.: Postavljena sta: za višjega davčnega 
upravitelja v 2. skupini H. kategorije in šefa davč
nega urada v Celju Ivan V od l a k . višji davčni 
upravitelj v isti skupini iste kategorije in šef davč
nega urada pri Sv. Lenartu (na prošnjo); za višjega 
davčnega upravitelja v 2. skupini II. kategorije in 
šefa davčnega urada v Novem mestu Valentin N o-
v a k , višji davčni upravitelj v isti skupini iste kate
gorije in šef davčnega urada v Metliki. 

Odlok- namestnika ministra za finance z dne 
9. maja 1928.: Pomaknjen je iz 3. skupine III. kate
gorijo v 2. skupino III. kategorije Srečko G r u b e r , 
arhivski uradnik pri finančni prokuraturi v Ljub
ljani. 

Odlok ministra za fmance z dne 31, marca 1928.: 
Proveden je iz pripravljalne skupino v pomožno sku
pino in postavljen na zvanje geometra v 4. skupini 
II. kategorije Anton B o n a č i č , geometrski pri
pravnik pri katastrski upravi v Ljubljani. 

Zapisnik o' LXX. redni seji narodne skupščine z 
dne 29. maja 1928. 

Izpremembe v osebju. 
Anton G e r m e k, kaznilniški paznik-služitelj v 

Mariboru, je imenovan za paznika-zvaničnika na do
sedanjem službenem mestu. 

Višje državno pravdništvo v LJubljani. 

Uredbe osrednje vlade. 

185. 
Na podstavi člena 198. finančnega zakona ta leto 

1928/1929. in drugega odstavka v členu 94. ustave 
predpisujem sporazumno z ministrom za prosveto in 

po pristanku finančnega odbora narodne skupščine 
i v 55. seji. ki se je vršila dne 10. maja 1928., to-le 

Uredbo, 
kako je upravljati fond za zdravstveno 
zaščito učencev in porabljati njegova 

sredstva.* 
Člen 1. 

Pri Državni hipotekami banki se ustanavlja fond 
za zdravstveno zaščito učencev. 

Člen 2. 

Fond se nabira iz taks, ki jih morajo plačevati 
vsi učenci srednjih in njim podobni)) šol kakor tudi 
slušatelji visokih šol ali univerz, in iz prostovoljnih 
prispevkov. 

Člen 3. 
Vsak učenec (vsaka učenka) mora plačati, ko se 

vpiše v katerikoli razred srednje ali njej podobne 
šole (gimnazij, učiteljišč, trgovinskih, srednjih teh
ničnih, umetniških, strokovnih ali obrtnih šol, šol za 
davčne uradnike, za strežnice, za sestre pomočnice, 
meščanskih šol, privatnih ali javnih, državnih ali 
samoupravnih), šolski upravi vnaprej za prihodnje 
Eolsko leto 20 dinarjev v gotovini. To takso plaču
jejo tudi privatni učenci. 

Člen 4. 
Vsak redni ali izredni slušatelj na eni izmed uni

verz ali višjih šol (pedaguških, ekonomsko-koiner-
cialnih, veterinarskih) mora plačati, ko se vpiše v 
katerikoli semester, za vsak semester vnaprej 30 di
narjev v gotovini. 

Člen o. 
Uprave univerz kakor tudi uprave srednjih ali 

njim podobnih šol iz členov 3. in 4. morajo poslati 
ta denar najkesneje v 15 dneh, ko so ga prejele, 
zdravstveno zaščito učencev» (fond za zdravstvenu 
zaštitu učenika). 

Uprave morajo zapisati o prejetem denarju po
trdilo na vpisnico, ne izdajajo pa posebnih potrdil. 
Slušateljev in učenčev uradni popis velja za doku
ment o že prejetem denarju in po tem popisu kon
trolirajo kontrolni oTgani prejem denarja. 

Univerzitetne in šolske uprave se zadolžujejo 
proti fondu za tolik znesek taks, kolikor je sluša
teljev ali učencev vpisanih. O prostovoljnih prispev
kih se izdajajo potrdila in se vpisujejo v posebno 
knjigo. 

Člen 6. 
Univerzitetne in šolske uprave, ki so po tej ured

bi dolžne, pobirati navedene takse, morajo opozoriti 
v oglasih za vpisovanje na obveznost, plačevati te 
takse. 

Ölen 7. 
Po zakonu o taksah ne plačujejo takse slušatelji 

in učenci, če so sami ali njih roditelji siromašni. 

* «Službene Kovine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 30. maja 1928., št. 122/XLI. 
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Člen 8. 
Fond za zdravstveno zaščito učencev sme spreje

mati tudi darila v denarju in prispevke od privatne 
iniciative. 

Člen 9. 
Univerzitetne in šolske uprave morajo, ko izročo 

denar Državni hipotekami banki, poslati obenem 
ministrstvu za narodno zdravje poročilo s temi po
datki: 

a) katera univerza ali šola pošilja poročilo; 
b) koliko slušateljev ali učencev j© vpisanih in 

koliko izmed njih je oproščenih takse; 
c) koliko denarja se je poslalo Državni hipote

kami banki. 
Pri naknadnih vpisovanjih je treba postopati 

tako-le: 
Vsak slušatelj ali učenec, ki prestopi na drugo 

univerzo ali šolo v kraljevini, mora dokazati, da je 
že plačal takso za poedini semester ali za poedino 
šolsko leto. Če ne predloži potrdila o vplačani taksi, 
jo mora plačati iznova, ko prestopi na drugo uni
verzo ali šolo. 

Člen 10. 
Ministrstvo za narodno zdravje in ministrstvo za 

prosveto sta upravičeni, kontrolirati pri univerzitet
nih in šolskih upravah po svoji izprevidnosti, kako 
se prejemajo te takse in oddajajo fondu. 

Člen 11. 
Sredstva fonda za zdravstveno zaščito učencev 

se smejo uporabljati: 
a) za zdravstveno poučevanje; 
b) za ustanavljanje šolskih poliklinik; 
c) za razširjanje treznosti na univerzah in šolah; 
č) za pospeševanje in podpiranje zdravega 

sporta; 
d) za zdravljenje slušateljev in učencev; 
e) za ustanavljanje preventorijev, sanatorijev in 

okrevališč; 
f) za podpiranje počitniških kolonij; 

g) za vzdrževanje novoustanovljenih in že ob
stoječih naprav za zdravstveno zaščito učencev, 

h) za izboljševanje higienskih razmer v šolah — 
vse to v prid zdravstveni zaščiti slušateljev na uni
verzah in učencev srednjih ali njim podobnih šol. 

Ölen 12. 
Sredstva fonda se ne smejo porabljati v nikakr

šni obliki za, osebne razhodke (plače, honorarje, na
grade, potne stroške itd.). 

Člen 13. 
Minister za narodno zdravje sme najeti z odobrit

vijo ministra za finance po pristanku finančnega od
bora narodne skupščine, bodisi v državi, bodisi v 
inozemstvu, na račun fonda posojilo za izvajanje 
večjih del. Odplačevanje tega posojila se zavaruje 
vedno tako, da se deloma angažirajo sredstva fonda. 

Člen 14. 
Vse izdatke iz fonda pregledujejo pristojne кта-

jevne kontrole. 
Člen 15. 

Državna hipotekama banka mora predložiti vsa
kih šest mesecev ministrstvu za narodno zdravje po
ročilo o denarnem stanju fonda. 

Člen 16. 
Fond upravlja minister za narodno zdravje, ki 

izdaja vse odloke o izdatkih iz fonda in o otvarjanju 
kredita iz njegovih sredstev poedinim higienskim za
vodom za potrebe v njih okolišu. Minister za narodno 
zdravje sme pooblastiti načelnika higienskega od
delka, da izdaja odloke o izdatkih, ki ne znašajo nad 
5000 dinarjev, da podpisuje naloge za izplačilo do 
500.000 dinarjev iz že odobrenega kredita in za 
odobrene izdatke. Isto pooblastïllo sme dati tudi di
rektorjem higienskih zavodov, da izdajajo odloke in 
naloge za izplačilo iz kreditov, ki so jim dani na 
razpolago za okoliš poedinih higienskih zavodov 

Člen 17. 
taks se uporablja za potrebe slu-

onih univerz in šol, kjer so f»e 
Najmanj 75 % 

šateljev in učencev 
vplačale. 

Člen 18 
Pri ministrstvu za narodno zdravje se ustanavlja 

posvetovalni odbor fonda za zdravstveno zaščito 
učencev; vanj spadajo: 

a) predstavnik ministra za prosveto; 
b) načelnik higienskega oddelka ministrstva za 

narodno zdravje; 
c) eden izmed direktorjev higienskih zavodov; 
č) predstavnik univerzitetne uprave, ki se odredi 

za skupnega delegata univerzitetnih uprav v Beo
gradu, Zagrebu in Ljubljani; 

d) predstavnik sanitetnega sveta, ki ga odredi 
ta svet; 

e) predstavnik prosvetnega sveta, ki ga odredi 
ta svet. 

Članstvo v posvetovalnem odboru je častno. 

Člen 19. 
Posvetovalni odbor se sestaja na poziv ministra 

za narodno zdravje dvakrat na leto, v začetku in na 
koncu šolskega leta. 

Odbor oddaja svoje mnenje o vseh vprašanjih, 
ki mu jih odkaže minister za narodno zdravje glede 
upravljanja fonda za zdravstveno zaščito učencev; 
sam po svoji iniciativi pa podaja predloge, ki se mu 
vidijo potrebni in koristni. 

Člen 20. 
Ministrstvo za narodno zdravje mora izdelati spo

razumno z ministrstvom za prosveto za vsako šolsko 
leto, in sicer do dne 1. septembra vsakega leta, pred
log proračuna o dohodkih in razhodkih fonda za 
zdravstveno zaščito učencev in ga predložiti, ko je 
zaslišal posvetovalni odbor, v odobritev ministru za 
finance. Ko odobrita proračun minister za finance in 
finančni odbor narodne skupščine, ga razglasi mini
strstvo za narodno zdravje v «Službenih Novinah»; 
nato se smejo vršiti po njem Tazhodki. Ko predloži 
minister za naredno zdravje proračun, mora pred
ložiti tudi končni račun za minulo šolsko leto. 

Člen 21. 
Natančnejša pojasnila in tolmačenja glede te 

uredbe daje minister za narodno zdravje. 

Člen 22. 
Ta uredba ima po drugem odstavku člena 94. 

ustave moč zakona in velja od dne, ko se razglasi 
v «Službenih Novinah». 

V B e o g r a d u, dno 14. maja 1928.; H. br. 23:226. 

Minister za narodno zdravje: 
dr. D. Ger. Popović s. r. 

1 8 6 . 
Pojasnilo o tari na kokosovo in palmovo 

olje ob uvozu.* 
Zaradi pravilnega uporabljanja pravil o tari na 

kokosovo in palmovo olje, če sta po razpisu C. br. 
7820/28 trdni in se uvažata v cisternah, dajem cari
narnicam na podstavi členov 7. in 23. v predlogu 
zakona o obči carinski tarifi po zaslišanju carinskega 
sveta to-le pojasnilo: 

Na kokosovo in palmovo olje, ki se uvažata v 
cisternah in ki sta po razpisu C. br. 7820/28 trdni, 
ne pa tekoči, se ne dodaja 17 % tare na čisto težo, 
ker plačujeta carino preko 10 Din, ampak cisterne 
se smatrajo za prevozno sredstvo in ocarinitev se 
izvrši po čisti teži. 

V B e o g r a d u , dne 21. maja 1928.; C br. 19.281. 
Namestnik ministra za finance: 

minister za trgovino in industrijo 
dr. M. Spaho s. r. 

187. 
Pojasnilo o uvoznem ocarinjanju britev 

z lesenimi platnicami brez vzmeti.* 
Opazil sem, da postopajo nekatere carinarnice ob 

ocarinjanju britev z lesenimi platnicami brez vzmeti 
pogrešno, ker ne gledajo na to, ali so izdelane plat
nice britev \z trdega ali iz mehkega lesa. Da se tako 
pogrešno poslovanje ne bi nadaljevalo, dajem cari
narnicam na podstavi člena 23. v predlogu zakona o 
obči carinski tarifi po zaslišanju carinskega sveta 
to-le pojasnilo: 

Ko se ocarinjajo britve s platnicami iz lesa brez 
vzmeti iz tar. št. 572., točke 1., uvozne tarife v pred
logu zakona o obči carinski tarifi, je treba kar naj
bolj paziti na to, ali so izdelane njih platnice iz 

trdega ali iz mehkega lesa. Če so iz trdega lesa, se 
morajo ocarinjati britve po tar. št. 572., točki 1., 
na katere se plačuje carina 120 Din, ker se ocari
njajo po pogodbi z republiko Avstrijo po znižani po
stavki 50 Din samo one britve, katerih platnice so 
izdelane iz mehkega lesa. 

V B c o g r a d u, dne 30. maja 1928.; C. br. 20.478. 
Namestnik ministra za finance: 

minister za trgovino in industrijo 
dr. M. Spaho s. r. 

» 

188. 
Pojasnilo o uvoznem ocarinjanju svečic 
za prižiganje motorjev z notranjim zgo

revanjem.41 

Na sproženo vprašanje, kako naj se ocarinjajo 
svečice za prižiganje motorjev z notranjim zgore
vanjem, dajem carinarnicam na podstavi člena 23. v 
predlogu zakona o obči carinski tarifi po zaslišanju 
carinskega sveta to-le pojasnilo: 

Svečice za motorje z notranjim zgorevanjem se 
morajo ocarinjati kot neimenovani elektrotehnični 
predmeti po tar. št. 666. uvozne tarifo v predlogu 
zakona o obči carinski tarifi. 

V B e o g r a d u, dne 30. maja 1928.; C. br. 20.479. 
Namestnik ministra za finance: 

minister za trgovino in industrijo 
dr. M. Spaho s. r. 

Uredbe velikega župana mariborske 
oblasti. 

1 8 9 . 
Naredba 

velikega župana mariborske oblasti 
o izpremembi občinskih mej med politic-
nima občinama Vnrbergom in Krčevino 

T ptujskem srezn. 

Na podstavi § 4. občinskega reda z dne 2. maja 
1864., staj. dež. zak. št. 5, v zvezi s členom 2. za
kona o obči upravi z dne 26. aprila 1922., Uradni list 
z dne 15. maja 1922., št. 135/49, odrejam s privolit
vijo oblastnega odbora mariborsko oblasti v Mari
boru, da se izloči katastralna občina Grajena v vsem 
svojem obsegu iz politične občine vurberške, srez 
ptujski, in priklopi k politični občini krčevinski v 
istem srezu. 

Izprememba moj med obema političnima občina
ma, na katero sta obe soglasno pristali hi zoper ka
tero ni iz javnih ozirov nikakršnih pomislekov, naj 
se izvrši z dnem 1. januarja 1929. 

V M a r i b o r u, dne 25. maja 1928.; U. br. 5971/4. 
Veliki župan mariborske oblasti: 

dr. Schaubach s. r. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata 
Slovenaca» z dne 5. junija 1928., št. 126/XLII. 

Razglasi osrednje vlade. 

Knjiga in lista) ki jih je prepovedano 
uvažati in razširjati.** 

Z odlokom ministrstva/ za notranje posle D. Z. 
br. 5852 z dne 25. maja 1928. je prepovedano, uva
žati v našo državo in razširjati v njej knjigo «Faits 
Divers», ki je bila v francoskem jeziku natisnjena in 
izdana v Parizu in ki jo je spisal znani komunistični 
pisatelj Henri Barbusse. Ta knjiga je prepovedana, 
ker žali v nekem članku Njegovo Veličanstvo kralja. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 30. maja 1928.; D. Z. br. 5852. 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 5185 z dne 21. maja 1928. je prepovedano, uva
žati v našo državo in razširjati v njej italijanski list 

* «Službene Novine • kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovonaca» z dne 5. junija 1928., št. 126/XIIL 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 5. junija 1928., št. 126. 



5 6 . 3 9 9 Letnik X. 

«Gaietta doli Popolo», ki izhaja v Turimi, zaradi 
razžalitve Njegovega Veličanstva kralja. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dno 28. maja 1928.; D. Z. br. 5185. 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
lir. 5771 z dne 22. maja 1928. je prepovedano, uva
žati v našo državo in razširjati v njej list «Hrvatski 
Iseljenički Dom», ki izhaja kot izseljeniški list Hrva
tov v Risariu (Južna Amerika). Ta list piše v revo
lucionarnem in destruktivnem duhu zoper našo dr
žavo in žali z najhujšimi psovkami našo državo in 
kraljevski dom. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 28. maja 1928.; D. Z. br. 5771. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

št. 505. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 2 2 . do dne 3 1 . maja 1928. 
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Vet. br. 475. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 

od dne 28. maja do dne 3 . junija 1928. 

O p a z k a : Imena eedežev sresMh poglavarjev (mest
nega magistrata) BO natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i c n i p r i s a d . 

Litija: Križka vas (Križka vas 1 dvorec). 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j k o n j . 

Brežice; Artiče (Dečna sela 1 dvorec). 

G a r j e . 

Litija: St. Lambert (Cvetež 1 dvorec), Velike 
Pece (Velike Pece 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Črnomelj: Čeplje (Kralje 2 dvorca). Kočevje: 
Videm (Cesta in Zdenska vas po 1 dvorec), Stara 
cerkev (Nove Lužine 3 dvorci, Mlaka in Slovenska 
vas po 1 dvorec). Krško: Cerklje (Kalce 1 dvorec). 
Litija: Dob (Sad 1 dvorec), . Krka (Male Leso 
2 dvorca), Zagorica (Zagorica 1 dvorec), Žalna (Ple-
šivica in Mala Žalna po 2 dvorca). Novo mesto: 
Gorenje polje (Gorenje polje 1 dvorec), Prečna (Do
lenja Straža 1 dvorec), Mirna Peč (Hrastje 1 dvo
rec), Novo mesto (Novo mesto 1 dvorec), Sela pri 
Sumberku (Sela 2 dvorca), Trebnje (Gornje Ponikve 
1 dvorec), Velika Loka (Korenitka 1 dvorec), Žu
žemberk (Prapreče 1 dvorec, Šmihel 2 dvorca, Hinje 
2 dvorca. Malo Lipje in Retje po 1 dvorec). Škofja 
Loka: Škofja Loka (Škofja Loka 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Kamnik: Nasovče (Nasovče 1 dvorec). Kastav: 
Kastav (Blažiči 1 dvorec).. Litija: Trebeljevo (Gozd-
Reka 1 dvorec), Velika vas (Zgornje Ribče 1 dvo
rec). Radovljica: Ovsiše (Ovsiše 1 dvorec). 

C e b e l n a k u g a . 

Kastav: Kastav (Saršoni 1 dvorec). 

V L j u b l j a n i , dne 6. junija 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. Cerne s. r. 
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Nalezljivo vnetje možganov. — Meningitis cerebro
spinalis epidemica. 

Ljubljana, srez . . | 1 ' . | . . | 1 

Krško ! . l 1 | . | . | 

Vnetje hrbteničnega mozga. — Poliomyelitis acuta. 
Litija I 1 ! . | . | . | 1 I 

V L j u b l j a n i , dne 4. junija 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti 
dr. Mayer s. r. 

L. br. 6/28. 

Desetdnevno poročilo o stanju bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlju mariborske oblasti 

od dne 2 1 . do dne 3 1 . maja 1928. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

Vet. br. 51/24. ~~ 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 4 . junija 1928. 

O p o m b a : Imena sedežev sreskih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i c n i p r i s a d . 

Čakovec: Čakovec, okolica (Mihovljan 1 dvorec). 
Dolnja Lendava: Dolnja Lendava (Tri mlini 1 dvo
rec). 

S m r k a v o s t . 

Maribor, desni breg: Zrkovci (Manja Brezje 
1 dvorec). Maribor, levi breg: Šetarova-Radehova 
(Šetarova 1 dvorec). 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j g o v e d . 

Gornji grad: Šmartno ob Pa.ki (Veliki vrh 1 dvo
rec). 

S v i n j s k a k u g a . 

Ljutomer: Boračeva (Boračeva 3 dvorci). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje: Sv. Pavel pri Privboldu (Dolenja vas 1 dvo
rec), Žalec (Vrbje 1 dvorec). Maribor, levi breg: 
Spodnji Jakobski dol (Spodnji Jakobski dol 1 dvo
rec), Ščavnica (Ščavnica 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 4. junija 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. i. 
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V M a r i b o r u , dne 6. junija-1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 

oblastni sanitetni referent dr. Jurečko a. r. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
S 13/28—2. ~ 1 3 3 0 

Konkurzni oklic 
Razglasitev konkurza o imovini Ignacija Z e 

l e n k a , trgovca z usnjem v Ptuju. 
Konkurzni komisar: Aleksander Poznik, deželno-

sodni svetnik in predstojnik okrajnega sodišča v 
Ptuju. 

. Upravnik mase: dr. Anton Brumen, odvetnik v 
Ptuju. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Ptuju 
dne 1 5. j . u n i j a 1 9 2 8. ob desetih. Oglasitveni rok 
do dne 2 0. j u l i j a 1 9 2 8 . Ugotovitveni narok pri 
imenovanem sodišču dne 3. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob 
desetih. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek Ш., 

dne 5. junija 1928. 

S 11/28—2. 1332 

Konkurzni oklic 
Razglasitev konkurza o imovini Franca S k r -

1 e c a, trgovca v Ljutomeru, 'registriranega pod 
firmo: Franc Škrlec, trgovina z mešanim blagom v 
Ljutomeru, 

Konkurzni komisar: Ivan Trinkaus, predstojnik 
okrajnega sodišča v Ljutomeru. 

Upravnik mase: dr. Adolf Salberger, odvetnik v 
Ljutomeru. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Ljuto
meru dne 1 8 . j u n i j a 1 9 2 8. ob desetih. Ogla
sitveni rok do dne 2 0. j u H j a 1 9 2 8. Ugotovitveni 
narok pri imenovanem sodišču dne 3. a v g u s t a 
1 9 2 8. ob desetih. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 8. junija 1928. 

E 14/28—2. . 1323 

Konkurzni oklic 
Razglasitev konkurza o imovini Antona K u m -

p e r š č a k a , trgovca v Studencih pri Mariboru, 
Aleksandrova cesta št. 48. 

Konkurzni komisar: dr. Franc Peitler, višji de-
želnosodni svetnik pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Upravnik mase: dr. Stanko Štor, odvetnik v Ma
riboru, 

Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v Ma
riboru v sobi št. 84 dne 1 4 . j u n i j a 1 9 2 8 . ob de
setih. Oglasitveni rok do dne 1 9 . j u l i j a 1 9 2 8 . 



56. 
Ugotovitveni narok pri podpisanem sodišču dne 
2. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob desetih. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 8. junija 1928. 

S 4/2в—5. 1 3 1 8 

Konkurzni oklic 
Razglasitev konkurza o imovini umrlega trgovca 

Franceta Š k r a b a r j a v Višnji gori. registriranega 
pod firmo: F. S. Škrabar, trgovina z mešanim bla
gom v Višnji gori. 

Konkurzni komisar: deželnosodni svetnik dr. Ivan 
Močnik, predstojnik okrajnega sodišča v Višnji gori. 

Upravnik mase: Anton Zevnik. notar v Višnji 
gori. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Višnji 
gori dne 3 0. j u n i j a 1 9 2 8 . ob devetih. Oglasit-
veni rok do dne 2 0. j u l i j a 1 9 2 8. Ugotovitveni 
narok pri imenovanem sodišču dne 3 1 . j u l i j a 
19 2 8. ob devetih. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek L, 
dne 6. junija 1928. 

400 

Ker je sedanje bivališče Jožefa Pleterskega ne
znano, se mu postavlja za skrbnika Franc Vahčič, 
posestnik v Stari vasi pri Vidmu št. 46. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 21. maja 1928. 

E 179/28—9. 1 3 0 1 

Dražbeni oklic. 
Dne 1 3. j u n i j a 19 2 8. ob trinajstih bo pri 

podpisanem sodišču' v sobi št. 7 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Butoraj, vi. št. 39. 

Cenilna vrednost: 6586 Din 14 p; vrednost pn-
teklin: 1000 Din; najmanjši ponudek: 5057 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 2. junija 1928. 

Letnik X. 

Preurediti je treba sedanjo telovadnico v šolsko 
sobo in pridodati stranišče. 

Načrt je razgrnjen v občinski pisarni, kjer se iz
vedo natančnejši pogoji. 

Ponudbe naj se vlože do dne 2 5. j u n i j a 1 9 2 8. 
pri podpisanem krajevnem šolskem odboru z označbo 
na zavitku: «Prezidava telovadnice». 

Krajevni šolski odbor v Rogaški Slatini, 
dne 8. junija 1928. 

E 5/28—3. 1 3 2 4 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Alojzija P u n -

g e r č i č a. trgovca z mešanim blagom v Škocjanu 
registriranega pod firmo: Alojzij Pungerčič, trgovina 
mešanega blaga v Škocjanu. 

Konkurzni komisar: deželnosodni svetnik dr. Jo
sip Fischinger, okrožnega sodišča v Novem mestu. 

Upravnik mase: dr. Josip Globevmk, odvetnik 
v Novem mestu. 

Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi" 
št, 58 dne 2 5. j u n i j a 1 9 2 8. ob pol enajstih. Ogla-
sitveni rok do dne 3 1. j u 1 i j a 1 9 2 8. Ugotovitveni 
narok pri podpisanem sodišču dne 6. a v.g u s t a 
19 2 8. ob pol enajstih. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek II., 
dne 9._ junija 1928. 

*»-•—»«— 

Razne objave. 

E 139/28—2. ш 6 

Sklep. 
Izvršilna stvar Martina Zupančiča zoper Martina 

V o g r i n a in Jožefo V o g r i n o v o zaradi 1802 
Din s pripadki. 

a) Izvršba s prisilno osnovo zastavne pravice po 
vknjižbi skupne zastavne pravice pri vi. št. 138, 
katastralna občina Bregana, kot glavnem vložku in 
pri vi. št, 132, 337, 786, 600, 761, 867 in 882, kata
stralna občina Bregana, kakor tudi pri vi. št, 301, 
394 in 104, katastralna občina Koritno, kot sovlož-
kih, dovoljena s tukajšnjim sklepom E 535/26; 

b) nadalje izvršba s prisilno dražbo zgoraj na
vedenih zemljišč, dovoljena s tukajšnjim sklepom 
E 139/28, je po § 40. i. r. ustavljena. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek II., 
dne 2. junija 1928. 

Cg la 532/27—9. 
Oklic 

1282 

963 

Angelini K u l e n o v i č e v i , trgovki in ženi 
trgovca Mehmeda Alibega Kulenovića v Travniku 
(Bosna), je vročiti v pravni stvari firme: Gaspari in 
Faninger v Mariboru zoper Angelino Kulenoviéevo, 
trgovko v Travniku, zaradi 7500 Din s pripadki za
mudno sodbo z dne 7. novembra 1927., opr. št. i 
Cg la 532/2-7—7. I 

Ker je sedanje bivališče Angeline Kulenovićeve ' 
neznano, se ji postavlja za skrbnika dr. Rudolf Rav
nik, odvetnik v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 
dne 2. junija 1928. 

E 1377/28—9. 
Dražbeni oklic 

Dne 2 0. j u n i j a 1 9 2 8. ob enajstih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Vurmat, vi. št. 71. 

Cenilna vrednost: 7385 Din; najmanjši ponudcik: 
4923 Din 32 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Št. 21.707/28. , 3 2 » 
Natečaj. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Za
grebu razpisuje natečaj za pogodbenega zdravnika-
praktikanta v svojem zdravilišču za pljučne bolezni 
v Klenovniku pri Ivancu. 

S tem mestom so združeni ti-le prejemki: plača 
1500 Din (tisoč in pet sto dinarjev) na mesec, stano
vanje, hrana, kurjava, razsvetljava in postrežba v 
naravi osebno za izbranega prosilca. 

Pogoji za namestitev so: 1.) državljanstvo kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev in znanje držav
nega jezika; 2.) telesna, duševna in moralna sposob
nost za naprošeno službo; 3.) starost pod 40 let; 
4.) kompetent ne sme biti pod skrbstvom ali v kon-
kurzu; 5.) biti ne sme v preiskavi ali že pravnomoč
no obsojen zaradi hudodelstva iz koristoljubja in ne 
obsojen na izgubo službe ali političnih pravic za čas, 
določen s sodno sodbo; 6.) urediti je moral vojaško 
obvezo. 

Prošnji je treba priložiti: rojstni list, potrdilo o 
domovinstvu (v katero občino spada), diplomo dok
torja vsega zdravilstva, potrdilo o dosedanjem za
poslovanju in da je dovršil staž, o zdravju in o 
ureditvi vojaške obveze. V prošnji je treba navesti, 
ali je kompetent oženjen ali ne. 

Zdravje so mora dokazati z izpričevalom zdrav
nika osrednjega urada ali okrožnega urada za za
varovanje delavcev ali zdravnika državnih ali samo
upravnih oblastev. 

Nastop službe, če mogoče, takoj po inborn, naj
tesneje pa do dne 1. julija t. 1. 

Svojeročno spisane prošnje se morajo poslati 
osrednjemu uradu za zavarovanje delavcev v Za
grebu, Mihanovićeva ulica br. 3, do vštetega dne 

2 5. j u n i j a 1 9 2 8 . 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu, 

dne 8. junija 1928. 

S 13/28—2. 
Oklic 

1321 

Ignaciju Z e l e n k u , trgovcu z usnjem v Ptuju, 
je vročiti v njegovi konkurzni stvari sklep z dne 
5. junija 1928., opr. št. S 13/28—2, s katerim se je 
otvorilo o njegovi imovini konkurzno postopanje. 

Ker je njegovo sedanje bivališče neznano, se mu 
postavlja za skrbnika Ivan Osenjak, gremialni taj
nih v Ptuju, Panonska ulica št. 5. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 5. junija 1928. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 17. aprila 1928. 

E 259/28. 1182 
Dražbeni oklic 

E 304/28—2. 1255 
Oklic 

Jožefu P l e t e r s k e m u , posestniku v Anovcu 
št. 29, naposled nekje na Francoskem, je vročiti v 
izvršilni stvari Jakoba Runovca, posestnika v Stari 
vasi pri Vidmu, ki ga zastopa dr. Josip Zdolšek, 
odvetnik v Brežicah, zoper .nedoletne Alojzija Šobo, 
Frančiško Šobovo in Emo Šobovo, posestnike v Bu-
čerci št, 29, ki jih zastopa varuhinja Neža Pleterska, 
gospodinja v Anovcu št. 29, in nedoletno Jožefo Ple-
tersko, Ivanko Pletersko, Kristino Pletersko, Jožefa 
Pleterskega in Emilijo Pletersko v Bučerci št. 29, 
ki jih zastopa oče Jožef Pleterski, posestnik v 
Anovcu št. 29, sklep z dne 7. maja 1928., E 304/28-2, 
s katerim je bila dovoljena prisilna dražba zavezan
cem laetno polovice nepremičnin: zemljiška knjiga 
Anovcc, v b št. 111. 

Dne 1 8. j u n i j a 1 9 2 8. ob dovetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 24 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Vinja vas, vi. št. 21 in 638, in zem
ljiška knjiga Cerovec, vi. št. 461 (kmetiško posestvo, 
cenjeno na 64.587 Din, preobremenjeno z užitki, ce
njenimi na 111.610 Din). 

Cenilna vrednost: 6000 Din; najmanjši ponudek: 
4000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred. za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je Tavnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 16. maja 1928. 

Vabilo na V. redni občni zbor, 
ki ga bodo imelo 

Združene mlekarne, 
d. d. v Ljubljani, 

dne 2 6. j u n i j a 1 9 2 8 . ob šestnajstih v poslovnih 
prostorih v Ljubljani, Maistrova ulica št. 10. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta. 
2.) Poročilo nadzorništva. 
3.) Volitve v upravni svet. 
4.) Slučajnosti. 

1292 

Razglasi raznih uradov in oblastev, 
Št. 128. n. 1317 

Razpis. 
Krajevni šolski odbor v Rogaški Slatini razpisuje 

oddajo adaptacijskih del pri osnovni šoli v Rogaški 
Slatini. 

Po členu 16. družbenih pravil daje. vsakih 35 del
nic en glas. Upravni svet. 

1326 Objava. 
Izgubil sem izpričevalo bivše c. kr. umetno-obrtne 

strokovne šole v Ljubljani, oddelka za obdelovanje 
lesa, iz leta 1902. na ime: Gaspari Maks. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Maks Gaspari s. r. 

1290 3-2 Objava. 
Izgubil sem uradno legitimacijo na ime: Josip 

Vidav, preglednik finančne kontrole, ki jo je izdal 
oblastni inspektorat finančne kontrole v Beogradu 
pod št. 18.468 dne 18. avgusta 1926. 

Proglašam jo za neveljavno. 
Josip Vidav s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožlč v Ljubljani. 



i'oftnina plačana v gotovini. 

57. V Ljubljani, dne 14. junija 1928, ; / Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

Y s e t o 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
190. Pakt o prijateljstvu In prisrčnem sodelovanju med kraljevino 

Srbov, Hrvatov in Slovencev in Poljsko. 
191. Pogodba o poravnavanju in arbitraži med kraljevino Srbov, 

Hrvatov in Slovencev in Poljsko. 
192. Pravilnik o opravljanju državnega strokovnega izpita za admi-

nistrativnopravno službo uradnikov pravnikov I. kategorije v 
šumarski stroki. 

IM. Izpremembe In dopolnitve v pravilniku o delovanju, redu In 
pouku na državnih trgovinskih akademijah. 

i n a : 
194. Izpremembe in dopolnitve v pravilniku o delovanju, redu in 

pouku na dvorazrednih trgovinskih Šolah. 
195. Postopanje za uporabljanje ugodnosti iz občih opazk k XV. delu 

uvozne carinske tarife. 
196. Naredba, s katero se deloma izpreminja zdraviliški red za 

letovišče Bled. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 197. Dopolnitev 

pravilnika o zbiranju in upravljanju prispevkov za pogozdovanje. 
Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba. 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 130 z dne 9. junija 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 15ega 

maja 1928.: Odlikovan je z redom Karađorđeve zve
zde IV. vtste dr. Anton Bonaventura J e g l i č , ljub
ljanski škof, ob tridesetletnici svojega škofovskega 
delovanja. 

Odlok ministra za finance z dne 31. marca 1928.: 
Upokojen je po poslednjem odstavku člena 141. 
uradniškega zakona na prošnjo Fran A r h, davčni 
upravitelj v 3. skupini II.-kategorij» pri davčnem 
uradu v Mokronogu. 

Objavo generalne direkcije davkov z dne 14., 17. 
in 19. maja 1928.: Plačevanja takse iz tar. post. 1. 
taksne tarife so oproščene za vse vloge in prošnje, 
ki jih pošiljajo državnim oblastvom, razen v civilnih 
pravdah: 1.) «Muslimanska narodna čitaonica» v 
Sjetlini; 2.) podružnica «Kola jugoslovanskih sester 
za mežiško dolino» na Prevaljah; 3.) «Radničko in
validsko pripomoćno i pernione udruženje kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» v Subotici z vsemi po
družnicami. 

Zapisnik o LXXI. redni seji narodno skupščine z 
dne 30. maja 1928. 

Objava, generalnega inspektorata ministrstva za 
finance z dne 29. maja. 1928.: Z valutami sane poslo
vati Ivo I. T o m a s iz Zagreba v Rabu. 

190. 
Mi 

Alekeandep I., 
po milosti boiji in narodni Tolji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slorencev, 

smo sklenili in sklepamo na predlog Našega ministra 
za zunanje posle in po členu 79. ustave 

Pakt 
o prijateljstva in prisrčnem sodelo
vanja med kraljevino Srbov, Hrvatov 

in Slovencev in Poljsko, 
podpisan 

v Ženevi dne 18. septembra 1926.,* 
ki se glasi: 

* Ta pakt je razglašen v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 26. maja 
1928., št. 119/XL, v francoskem izvirniku in srb
skem prevodu. 

X j o g o v o V e l i č a n s t v o k r a l j S r b o v , 
H r v a t o v in S l o v e n c e v in 

p r e d s e d n i k r e p u b l i k e P o l j s k e , 
trdno odločena, ohraniti mir, ki ga je treba vzdr

ževati zaradi politične stabilnosti in ekonomske po-
vzdige Evrope, 

sta so sporazumela, skleniti pogodbo o prijatelj
stvu kot naravno posledico prijateljskih odnošajev, 
ki obstoje med obema državama, 

V ta namen sta imenovala svoja pooblaščenca, 
in sicer: 

N j e g o v o V e l i č a n s t v o k r a l j S r b o v , 
H r v a t o v in S1 o v on c o v: 

gospoda Momčila Nin6i !cai , doktorja prava, 
ministra za. zunanje posle; 

p r e d s e d n i k r e p u b l i k e P o l j s k e : 
gospoda Avgusta Z a l e s k e g a , ministra za zu

nanje posle, 
ki sta se sporazumela po izmeni svojih pooblastil, 

spoznanih v dobri in predpisni obliki, o naslednjih 
odredbah: 

Člen 1. 

Svečano se potrjuje podaljšava iskrenega prija
teljstva in stalnih dobrih odnošajev, ki že tako 
srečno obstoje med kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in republiko Poljsko. 

Člen 2. 

Da bi spravili svoje miroljubne napore v sklad, 
se zavezujeta obe vladi, da se hočeta sporazumevati 
o vseh vprašanjih zunanje politike, ki se tičejo, po 
skupnem mnenju, obeh strank pogodnic. 

Člen 3. 

Kar se tiče ostalih vprašanj zunanje politike, se 
zavezujeta obe stranki pogodnici, da hočeta, če bi 
nastopile mednarodne težkoče, takoj izmenjati na
zore v zmislu največje naklonjenosti. 

Člen 4. 

Visoki'stranki pogodnici se zavezujeta., skleniti, 
čimprej bo mogoče, konvencijo o arbitraži, če bi se 
pojavila med njima sporna vprašanja, ki se ne bi 
mogla rešiti s prijateljskim sporazumom in po diplo
matski poti. ' 

Člen 5. 
Ta pakt velja za tri leta od dne, ko se podpiše; 

toda vsaka stranka ga lahko odpove čez dve leti, 
ko je o tem obvestila drugo stranko šest mesecev 
prej. 

Člen 6. 
Ta pakt se priobči po členu 18. pakta Društvu 

narodov. 
Ölen 7. 

Ta pakt se ratificira in instrumenti ratifikacij} 
se izmenjajo v Beogradu, čimprej bo mogoče. 

V potrditev tega sta respektirvna pooblaščenca 
podpisala to pogodbo ter pritisnila nanjo svoja 
pečata. 

S e s t a v l j e n o v dveh izvodih v Ž e n e v i , 
dne 18. septembra 1926. 

Avgust Zaleski s. r. Momčilo Ninčić s. r. 
* 

Naš minister za zunanje posle naj izvrši ta ukaz. 
V B e o g r a d u , dne 3. maja 1928. 

Aleksander s. r. 
Minister za zunanje posle: 

dr. V. Marinković s. r. 

191. 
Mi 

A l e k e a n d e p I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Sloveneev, 

smo sklenili in sklepamo na predlog Našega ministra 
za. zunanje posle po členu 79. ustave 

Pogodbo 
o poravnavanju in arbitraži med kra
ljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev 

in Poljsko, 
podpisano 

v Ženevi dne 18. septembra 1926.,* 
k i se glasi: 

N j e g o v o V e l i č a n s t v o k r a l j S r b o v , 
H r v a t o v in S l o v e n c e v in 

p r e d s e d n i k r e p u b l i k e P o l j s k e , 
prešinjena z željo, razviti prijateljske odnošaje, 

ki vežejo obe državi, 
navdahnjena z načeli, izraženimi v sklepu skup

ščine Društva narodov z dne 22. septembra 1922., ki 
so nanaša na ustanavljanje komisij za poravnavanje 
med državami, 

in želeča, posvetiti načelo obvezne arbitraže v 
svojih medsebojnih odnošajih z občim sporazumom, 
ki ga določa člen 21. v paktu Društva narodov. 

sta se odločila, skleniti pogodbo o poravnavanju 
in arbitraži, teT sta imenovala v ta namen, in sicer: 

N j e g o v o V e l i č a n s t v o k r a l j S r b o v , 
H r v a t o v in S l o v e n c e v : 

gospoda Momčila. N i n č i ć a, doktorja prava Jn 
ministra za ги-nanje posle; 

p r e d s e d n i k r e p u b l i k e P o l j s k e : 
gospoda Avgusta Z a l e s k e g a , ministra :•& 

zunanje posle, 

* Ta pogodba je razglašena v «Službenih Novi
nah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 
26. maja 1928., št. 119/XI- v francoskem izvirniku 
in srbskem prevodu. 

m 
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ki sta se sporazumela po izmeni svojih pooblastil, 
spoznanih v pomoveljavni in predpisni obliki, o na
slednjih odredbah: 

Člen 1. 
Visoki stranki pogodnici se zavezujeta, prepustiti 

poravnalnemu postopanju ali arbitražnemu posto
panju vse spore, ki bi se pojavili med njima m ki 
se ne bi mogli rešiti po diplomatski poti v primer
nem roku. . 

Ta pogodba se ne uporablja za spore, za katerih 
reševanje je predpisano ali se predpiše posebno po
stopanje z drugimi konvencijami med strankama po
godnicama. Vkljub temu pa nič ne ovira strank 
pogodnie, uporabljati tudi na te spore poravnalno 
postopanje, ustanovljeno s to pogodbo. 

Vsak spor. ki se ne moro rešiti na zgoraj ozna
čeni način, se prepusti poravnalnemu postopanju, 
razen če se stranki ne zedinita, da ga takoj prepu
stita arbitraži. 

Ce bi se poravnalno postopanje, določeno s tem 
členom pogodbe, ne moglo dokončati, s© prepusti 
spor arbitraži, ako to zahteva ena stranka. 

Člen 2, 
V vprašanjih, ki spadajo po notranji zakonodaji 

ene stranke v pristojnost dotičnih domačih sodnih 
oblastev, sme ta stranka oporekati, da bi se pre
pustila poravnalnemu ali arbitražnemu postopanju, 
preden izda pristojno domače pravosodje definitivno, 
razsodbo, razen čo se izreče sodišče za nepristojno, j 

Prošnja za poravnavo se mora vložiti v tem pri- j 
meru najkesneje v enem letu od dne, ko se izda 
končna razsodba. 

Člen 3. 
V šestih mesecih po izmeni ratifikacij te pogodbe 

ustanovita stranki pogodnici stalno poravnalno ko
misijo, sestavljeno iz petih članov. 

Vsaka stranka imenuje dva člana: enega umed 
svojih državljanov in enega izmed državljanov tretje 
države. Temu drugemu ni treba, da bi imel svoje 
bivališče na ozemlju.stranke, ki ga je imenovala, m 
tudi mu ni treba biti v njeni službi. 

Obe stranki označita za petletno dobo po skup
nem sporazumu predsednika komisije izmed držav-, 
ljanov tretje države. Ce se stranki ne sporazumeta, 
se imenuje' predsednik po členu 45. haaške konven
cije z dne 18. oktobra 1907. za mirno reševanje 
mednarodnih sporov. 

Člen 4. 
Ce član poravnalne komisije umrje ali odstopi, 

"a je t^eba nadomestiti najkesneje v treh naslednjih 
mesecih, vsekakor pa takoj, čim se komisiji predloži 
kakršenkoli spor. 

Ce bi se član komisije trenutno ne mogel udele
ževati del komisije, bodfsi zbog bolezni, bodisijz 
kakršnihkoli drugih vzrokov, mu mora določiti 
strauka. ki ga je imenovala, namestnika, ki ga za
časno nadomešča. 

Predsednikove dolžnosti prestanejo, ko mu^ po
teče mandat. Vendar pa mu smeta obe stranki po 
vzajemnem sporazumu obnoviti ta mandat za novo j 
petletno dobo. 

Dokler se ne začne postopanje pred komisijo, 
ima vsaka stranka pogodnica pravico, odpoklicati 
člana, ki ga je imenovala; v tem primeru se moni 
odpoklicani član nemudoma nadomestil z novim 
članom. 

Člen 5. 
V petnajstih dneh od dne, ko je predložila ena 

stranka spor poravnalni komisiji, sme nadomestiti 
vsaka stranka za proučevanje tega spora svojega 
člana, ki ga je imenovala, z drugo osebo, ki ie spe
cialno pristojna v stvari. 

Stranka, ki bi hotela uporabiti to pravico, mora 
«> tem takoj obvestiti drugo stranko; tej mora biti 
v tem primeru mogoče, uporabiti to pravico v lo 
dneh od dne. ko prejme obvestilo. 

Člen 8. 
Postopanje pred poravnalna komi.-djo mora biti 

kontradiktorno. 
Komisija določi postopanje sama, pri čemer vpo-

števa, razen če se sklene soglasno kaj drugega, 
predpise, ki jih navaja tretji oddelek haaške kon
vencije z dne 18. oktobra 1907. za mirno reševanje 
mednarodnih sporov. 

Razpravljanje v komisiji mora biti tajno, razen 
če odloči komisija sporazumno s strankama drugače. 

Člen 9. 
Izvzemši predpise, nasprotne tej pogodbi, sklepa 

poravnalna komisija z večino glasov, vsak član ima 
en glas. Komisija ne more sklepati polnoveljavno, 
če niso prisotni vsi člani. 

Člen 10. 
Stranki pogodnici sta upravičeni, imenovati pri 

komisiji specialne agente, ki služijo obenem za po
srednike med njima in komisijo. 

Člen 11. 
Stranki pogodnici dajeta poravnalni komisiji vsa 

potrebna obvestila ter ji v vsakem pogledu olajšu
jeta izvršitev njene naloge. 

Olen 12. 
Poravnalna komisija predloži svoje poročilo v 

šestih mesecih od dne svoje prvo seje, razen čo skle
neta stranki pogodnici po vzajemnem sporazumu, 
da so ta rok skrajšaj ali podaljšaj. 

Poročilo obsezaj, če je to umestno, predlog za 
rešitev spora. 

Obrazloženo mnenje članov, ki so ostali v manj
šini, se mora vpisati v poročilo. 

Po en izvod poročila, ki ga podpiše predsednik, 
se pošlje vsaki stranki. 

Ne glede razložitve činjenic ne glede presoje 
pravne strani ne sme imeti poročilo komisije zna
čaja arbitraže ali sodne razsodbe. 

! Člen 13. 
'• Stranki morata obvestiti druga drugo kakor tudi 
predsednika poravnalne komisije v primernem roku, 
ki ne sme biti daljši od treh mesecev, ah usvajata 
zaključke poročila in predloge, ki so v njem. 

Strankama pristoji po vzajemnem sporazumu od
ločba, ali naj se poročilo komisije objavi. 

Člen 14. 
Dokler dejanski traja poravnalno postopanje, 

imajo predsednik in člani komisije pravico do od
škodnine, katere velikost so določi med strankama 
pogodnicama. . 

Vsaka stranka trpi svoje lastne stroške in enak 
del stroškov za komisijo.* 

Letnik X. 

postopanje, v sklad z odredbami konvencije, pod
pisane v Haagu dne 18. oktobra 1907. za mirno reše
vanje mednarodnih sporov. 

Člen 17. 
Dogovorjeno je, da obveznosti, prevzete po tej 

pogodbi, strankama pogodnicama nikakor ne jem
ljejo'možnosti, predložiti po vzajemnem sporazumu 
spor, ki bi utegnil nastati med njima, stalnemu so
dišču mednarodnega pravosodja v Haagu. 

Člen 18. 
Odredbe poslednjih dveh odstavkov člena 16. so 

prav tako uporabita, če se predloži po členu 1., četr
tem odstavku, spor neposredno v arbitražo. 

Člen 19. 
Ce se pozoveta arbitražno sodišče ali stalno so

dišče mednarodnega pravosodja, naj rešita spor, ki 
jima je predložen, morata uporabiti, razen če ni 
med strankama drugačnega sporazuma: 

1.) mednarodne konvencije, bodisi obče, bodisi 
posebne, ki postavljajo pravila, izrecno priznana po 
državah v sporu; 

• 2.) mednarodni običaj kot dokaz obče prakse, 
sprejete, kakor bi bila pravo: 

3.) obča načela prava, priznanega po omikanih 
narodih; 

4.) s pridržkom odredbo člena 59. v statutu stal
nega sodišča sodne odločbo in doktrine najbolj po
klicanih publicistov kot pripomoček za determina
cijo pravnih pravil. 

Člen 20. 
Odredbe člena 14. se uporabljajo respektivno na 

razsodišče. *̂» 
Člen 21. 

Odločba razsodišča kakor tudi odločba stalnega 
sodišča mednarodnega pravosodja ]e obvezna in 
stranki jo morata dragovoljno izvršiti. 

Ce bi pa razsodba ugotovila, da nasprotuje od
ločba sodnega oblastva ali vsakega drugega oblastva 
ene stranke pogodnice popolnoma ali deloma obče 
priznanemu pravilu mednarodnega prava in če no 
dopušča notranjo pravo te stranke, da bi se admini
strativno odpravile ali popolnoma no odpravile po
sledice odločbe, za katero gre, se mora dati oškodo
vani stranki pravno zadostilo drugačne vrste. ^ 

Ce se izpodbija zmisel ali učinek odločbe, pristoji 
sodišču, ki jo je izreklo, da jo pretolmači na zahtevo 
vsake stranke. 

Člen 22. 
Dokler traja postopanje o poravnavi ali arbitraži, 

morata opustiti stranki pogodnici vsako dejanje, ki 
bi vplivalo škodljivo na usvojitev predloga porav
nalne komisijo ali na izvršitev arbitralne odločbe. 

Člen 23. 
Vsak spor, ki bi se nanašal na tolmačenje te po-

. i godbe, se mora predložiti stalnemu sodišču med-
Ce bi komisija ne mogla izdelati predloga, ki bi p a r o c i n o f f a pravosodja. 

Člen 15. 

Člen 6. 
Poravnalna komisija ima nalogo, olajšati rešitev 

spora na ta način, da razjasni z nepristranskim m 
vestnim proučevanjem stvarne činjenice m formu
lira predlogo za rešitev spora, skladno z odredbami 
člena 12. te pogodbe. . , . , . . ... .„ 

Komisija se sestane na prošnjo, ki jo pc,šl]-i nje
nemu predsedniku ena stranka pogodnica. 

To prošnjo mora priobčiti obenem nasprotni 
stranki stranka, ki zahteva uvedbo poravnalnega 
postopanja. 

Člen 7. 
Poravnalna komisija se sestane, razen če se do

govori kaj drugega, v kraju, ki ga d<,!oči njen pred
sednik. 

se nanašal na rešitev spora, v roku, določenem s 
členom 12., prvim odstavkom, te pogodbe; 

če ne bi ena stranka) pogodnica ali če ne bi obe 
usvojili zaključkov v poročilu poravnalne komisije 
in predlogov, ki so v njem; 

čo se ne bi izjavili v roku, določenem s čle
nom 13. te pogodbe, da usvajata zaključke poročila, 
in predloge, ki so v njem, 

se prepusti spor arbitraži in arbitražno sodišče 
se ustanovi po sporazumu strank pogodnie. , 

Ce se ne bi ustanovilo sodišče po sporazumu 
strank v treh mesecih od dne, ko je poslala ena 
stranka drugi zahtevo za arbitražo, je treba posto
pati tako-] e : 

Vsaka stranka imenuje dva razsodnika, izmed 
katerih mora biti eden na Usti članov stalnega arm-
tražnega sodišča in izbran izven njenih lastnih držav
ljanov; po vzajemnem sporazumu imenujeta stranki 
predsednika sodišča. Ce se ne sporazumeta, se ime
nuje predsednik po členu 45. haaške konvencije z 
dne 18. oktobra 1907. za mirno reševanje mednarod
nih sporov. 

Člen 16. 
Ce je med strankama pogodnicama umestna arbi

traža, se zavezujeta obe, skleniti v treh mesecih od 
dno. ko pošlje ena stranka drugi zahtevo za arbi
tražo, specialen kompromis, ki jasno označi predmet 
spora, modalitete postopanja in posebno pristojnost 
sodišča kakor tudi vse druge pogoje, določene med 
njima. , ,, 

Ce ne bi bilo nasprotnih sporazumnih odredO, se | 

morajo spraviti v vsem, kar se nanaša, na arbitražno i 

Člen 24. 
Ta pogodba so ratificira, čimprej bo mogoče, in 

instrumenti ratifikacije se izmenjajo v Beogradu. 
V veljavo stopi trideseti dan po izmeni ratifika

cij in traja pet let. 
Ce se ne odpove šest mesecev pred potekom 

roka, se smatra za obnovljeno za novo petletno 
dobo, in tako dalje. 

V potrditev tega sta pooblaščenca podpisala to 
pogodbo ter pritisnila nanjo svoja pečata. 

S e s t a v l j e n o v dveh izvodih v Ž e n e v i , 
dne 18. septembra 1926. 

Avgust Zaleski s. r. M. Ninčić s. r. 
* 

Naš minister za zunanje posle naj izvrši ta ukaz, 
V B e o g r a d u , dne 3. maja 1928. 

Aleksander s. r. 
Minister za zunanje posle: 

dr. V. Marinković s. r. 
* 

P r i p o m b a: Instrumenti ratifikacije pogodbe o 
poravnavanju in arbitraži med kraljevino Srbov, Hr
vatov in Slovencev in Poljsko, ki je bila sklenjena 
v Ženevi dne 18. septembra 1926., so se izmenjali v 
Beogradu dne 16. maja 1928. 

Iz ministrstva za zunanje posle v Beogradu, 
dne 23. majai 1928.: Pov. br. 6308. 
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Uredbe osrednje vlade. i 

1 9 2 . | 
Prav i ln ik j 

o opravljanju državnega strokovnega i 
izpita za administrativnopravno službo ; 
uradnikov pravnikov I. kategorije v | 

šumarski stroki.* 
Ölen 1. 

Na podstavi odredbe člena 54. zakona o civilnih 
uradnikih in ostalih državnih uslužbencih predpisu
jem ta-le pravilnik o opravljanju državnega stro
kovnega izpita za uradnike administrativnopravno 
službo I. kategorij« v šumarski stroki. 

Člen 2. 

Vsak uradnik-pravnik v državni službi šumarske 
stroke pride, ko vstopi prvikrat v to službo, pra
viloma v najnižjo, 9. skupino I. kategorije ter ne 
more napredovati dalje, t, j . prestopiti iz te priprav
ljalne skupine v neposredno višjo pomožno skupino, 
dokler ne postane stalen, t. j . dokler ne opravi dr
žavnega strokovnega izpita za administrativno
pravno službo I. kategorije v šumarski stroki po 
odredbi člena 54. uradniškega, zakona in po pred
pisih tega pravilnika, kolikor ga ni oproščen po od
redbi člena 53. uradniškega zakona. 

Člen 3. 

Kandidati iz člena 2. tega pravilnika se morajo 
zglasiti po členu 54. uradniškega zakona k temu 
izpitu najkesneje v treh letih od dne, ko vstopijo v 
državno službo. Kdor v tem roku," postavljenem z 
zakonom, ne opravi izpita, po predpisih tega pravil
nika, izgubi pravico, opravljati ta izpit, in se mora 
odpustiti iz državne službe I. kategorije. 

Ko mineta dve leti, ki ju je kandidat prebil v 
državni službi, pridobi pravico, opravljati tai izpit. 

Oni kandidati-pravniki v pripravljalni skupim, ki 
prestopijo iz druge stroke, v šumarsko stroko, mo
rajo prebiti v tej najmanj leto dni, da pridobe pra
vico, opravljati ta izpit. Vendar pa veljajo tudi zanje 
odredbe predhodnega odstavka v tem členu pravil
nika. 

Člen 4. 
Uradniki-pravniki v šumarski stroki smejo biti 

oproščeni tega državnega strokovnega izpita samo 
v nastopnih izjemnih primerih: 

1.) Če gre za primer po členu 17. zakona o civil
nih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih v zvezi 
s členom 53., drugim odstavkom, tega zakona. 

2.) Čo gre za primer po členu 2. zakona o civil
nih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih v zvezi 
s členom 53., tretjim odstavkom, tega zakona. 

3.) Tega izpita so oproščeni in pridobe stalnost, 
da morejo napredovati v višje skupine I. kategorije 
tudi oni uradniki, ki so diplomirali pred osvobodit
vijo ter so službovali v pokrajinah, kjer niti ni bilo 
predpisano opravljanje toga izpita. 

Člen 5. 

Državni strokovni izpit po tem pravilniku se 
opravlja v Beogradu pri generalni direkciji šum pred 
posebno komisijo, ki jo odredi minister za šume in 
rudnike s pismenim odlokom in z mandatom treh let. 

Člen 6. 

Komisija za opravljanje državnega izpita je se
stavljena1 iz petih članov, in sicer: iz predsednika in 
štirih članov izpraševateljev. 

Predsednik komisijo je generalni direktor šum 
ali njegov namestnik pri generalni direkciji šum. 
Člani izpraševatelji se jemljejo po skupinah pred
metov, iz katerih se opravlja izpit, izmed višjih 
uradnikov s fakultetno izobrazbo v glavnih skupi
nah I. kategorije pri generalni direkciji šum. 

Ko se sestavi komisija, se določijo članom iz-
praševateljem obenem namestniki. 

Tako sestavljeni komisiji se določi tudi pravni 
strokovnjak za tajnika izpraševalne komisije, da 
vodi administrativne posle. 

Člen 7. 

Izvoljeni člani komisije morajo izjaviti piemeno 
v 15 dneh, ko se jim je imenovanje priobčilo, mini
strstvu za šume in rudnike, ali sprejmejo izvolitev 
ali ne; če je ne sprejmejo, morajo navest^ zakaj je 
ne morejo sprejeti. 

Člen 8. 
Če je kateri izmed članov komisije zadržan, priti 

k izpitu, mora to o pravem času naznaniti predsed
niku komisije, ki pozove v tem primera namestnika; 
če bi bil pa tuđi ta zadržan, naprosi predsednik mini
strstvo za, šume in radnike, naj imenuje drugega 
namestnika; v tem primeru lahko predlaga kandir-
data. 

Člen 9. 
Ko se odrejena komisija konstituira, izbere izmed 

svojih članov hpraševatelje za poedine skupine pred
metov, iz katerih naj se opravlja izpit po tem pravil
niku. Po izvršeni razdelitvi imajo vsi člani izpraše
vatelji dolžnost, pripraviti iz svoje skupine pred
metov pismene naloge (teze), ki naj jih obdelajo 
kandidati pri pismenem izpitu, te obdelane teze pre
gledati ter kandidate pri ustnih izpitih izpraševati iz 
svoje skupine predmetov. 

Člen 10. 

Državni strokovni izpit za uradnike v priprav
ljalni skupini administrativnopravne službe v šumar
ski stroki I. kategorije se določi enkrat na leto, in 
sicer meseca junija. Izjemoma sme minister za šume 
in rudnike ta čas za opravljanje izpita izpremenîti. 

Dan za opravljanje tega izpita določi v odreje
nem mesecu predsednik komisije ter o tem obvesti 
kandidate. 

Člen 11. 
Sestava izpraševalne komisije, imena učiteljev za 

poedine skupine predmetov in vsi predmeti poedinih 
skupin, nadalje vsaka izprememba med letom se ob
javljajo kandidatom, prizadetim osebam, po «Su-
marskem listu»; ta objava je za vsakega obvezna. 

Člen 12. 

Izpraševalna komisija posluje samostalno in 
njene odločbe glede kandidatov so izvršne. 

Vse odločbe izpraševalne komisije o izpitih kan
didatov objavi po končanem izpitu personalni odsek 
generalne direkcije šum v «šumarskem listu»; te 
odločbe se zapišejo na prijave kandidatov ter se po 
končanem izpitu izroče personalnemu odseku. 

Te sklepe podpisujejo predsednik komisije, vsi 
člani izpraševatelji in zapisnikar. 

Člen 13. 

K državnemu strokovnemu izpitu I. kategorije 
se smejo pripuščati kandidati: 

a) ki so opravili kot redni učenci zrelostni izpit 
na gimnaziji, realki ali realni gimnaziji ter dovršili 
pri nas ali v inozemstvu pravno fakulteto; 

b) poleg pogoja v točki pod a) je moral biti kan
didat po dovršeni šoli vsaj dve leti zaposlen v ad-
ministrativnopravni službi šumarske stroke v pri
pravljalni skupini I. kategorije. 

Rok za opravljanje tega izpita ne sme biti nikoli 
daljši nego tri leta (člen 54. uradniškega zakona). 

Člen 17. 

Prošnji za opravljanje državnega izpita mora pri
ložiti vsak kandidat: 

a) diplomo (originalni dokument) o pravni fakul-
! teti, dovršeni v državi ali v inozemstvu; 
j b) dekret o postavitvi za pripravnika ali. dekret 

o prevedbi na. novi uradniški zakon, če je kandidat 
že bil v državni službi, ko je stopil ta pravilnik v 
veljavo; 

c) potrdilo, da ima najmanj dvoletno priprav
niško prakso, od katere je moral prebiti eno leto v 
šumarski službi šumarske stroke; 

1 č) popis delovanja v šumarski stroki ali 'strokov
no delo, opazbe in projekte; in 

d) potrdilo o državljanstvu in ureditvi vojaške 
obveze. 

Člen 18. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 5. junija 192Ç., št. 126/XLII. 

Člen 14. 

Če se kandidat iz osnovanih vzrokov ne pripusti 
k temu izpitu ali če ga ne opravi s povoljno oceno, 
se sme samo še enkrat prijaviti k prvemu prihod
njemu izpitu. 

Člen 15. 
Samo v osnovanih primerih sme zahtevati kan

didat odlog roka za opravljanje državnega strokov
nega izpita; o tem odloči minister za šume in rud
nike po kposlovanem mnenju izpraševalne komisije. 

Člen 16. 

Da se kandidat pripusti k izpitu, se mora za to 
prijaviti izpraševalna! komisiji po svojem neposred-
njem, starejšim. Prošnje se smejo vlagati najkesneje 
do konca meseca aprila za izpit, ki naj se opravi 
meseca junija istega leta. 

Prošnje, prejete po tem roku, se ne vpoštevajo 
za prvi prihodnji državni izpit, ampak samo za pri
hodnji drugi izpit, če ni potekel kandidatu rok tudi 
za to. 

Prijave morajo biti kolkovane po taT. post. 9. 
pod b). 

Tako vloženo prošnjo s prilogami vred pošlje 
neposrednji starejšina takoj, najkesneje pa v petih 
dneh od dne, ko jo je prejel, generalni direkciji šum 
za izpraševalno komisijo ter ji pridoda svoje mnenje 
o kandidatovem dotedanjem delovanju in vedenju. 

Člen 19. 

Koncem meseca aprila se sestane izpraševalna 
komisija na pismeni poziv predsednika komisije, pre
gleda prejete prošnje in priloge v njih iz člena 17. 
tega pravilnika ter odloči z večino glasov o vsakem 
kandidatu posebe, ali naj se pripusti k izpitu ali ne; 
o vsem poslovanju v tej seji pa vodi tajnik zapisnik, 
ki ga morajo podpisati vsi člani in tajnik. 

Komisijske sklepe iz te seje priobči tajnik vsa
kemu kandidatu posebe po njegovem nadrejenem 
oblastvu ter označi obenem kraj in čas izpita. 

Člen 20. 

Če kandidat na določeni dan ne pride pred ko
misijo opravljat izpita, se smatra, da je za to izpitno 
leto prostovoljno odstopil od njega; o tem odloči 
komisija v svoji plenarni seji ter priobči eklep 
kandidatu po njegovem nadrejenem oblastvu. 

Člen 21. 

Izpit vodi predsednik izpraševalne komisije; 
upravičen je, izpraševati iz vseh predmetov. Člani 
izpraševateliji izprašujejo samo iz on© skupine pred
metov, ki jim je dodeljena po členu 9. tega pravil
nika. 

Člani izpraševatelji morajo uravnati svoja vpra
šanja po kandidatovi fakultetni izobrazbi, ki jo je 
moral imeti v obsegu prakse, katero je imel. 

Člen 22. 
Izpit je javen ter je sestavljen iz treh delov, 

ki so: 
1.) Teza — domača pismena naloga — iz pravne 

službe v šumarski stroki; 
2.) pismeni izpit; 
3.) ustni izpit. 

Člen 23. 
Teza je pismen sestavek širšega obsega, ki ga 

priloži kandidat prošnji za opravljanje izpita; lahko 
je popis dotedanje kandidatove prakse med službo
vanjem ali pa njega malo strokovno delo ali projekt. 

Kot domače delo iz prakse mora obsezati in ob
delati teza vse strokovne posle, ki jih je opravljal 
ali vodil kandidat med svojim službovanjem; v tem 
pismenem sestavku mora navesti kandidat vse svoje 
osebne opazbe in kritiko. Kandidatov neposrednji 
strok ovni starejšina, mora zapisati na to tezo potr
dilo, ali jo je izdelal kandidat samostalno in ali 
se popis delovanja in prakse ujema z resničnim 
stanjem. 

Kandidat, ki se odloči, obdelati v obliki teze 
strokovno delo ali projekt, mora zapisati na tezo 
svoje potrdilo, da je delal samostalno, ter navesti 
dela, ki jih je rabil pri izdelovanju. 

Svojo tezo mora kandidat v plenumu izpraše
valne komisije uspešno braniti. 

Člen 24. 

Pismeni izpit se mora opraviti v enem dnevu 
ter 6me trajati največ štiri ure dopoldne in štiri' ure 
popoldne. Če pa se iz kakršnihkoli vzrokov ne more 
opraviti v enem dnevu, sme trajati največ dva dni 
ob istih gorenjih pogojih- Toda v tem primeru se ne 
smejo drugega dne nadalje obravnavati začeta dela 
in tudi ne razpravljati vprašanja, dobljena prejšnji 
dan. Predsednik komisije mora poskrbeti o pravem 
času, da dobi od ministrstva za šume in rudnike 
druga vprašanja, aH pa porazdeli dobljena vprašanja. 
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Člen 25. 
Ko izpraševalna komisija ocenja tezo, odnosno 

popis poslovanja v času pripravniške službe, sestavi 
iz nje 12 vprašanj za pismeni izpit, ne glede na po-
razdelitev, iz skupine predmetov ter jih predloži 
ministrstvu za šume in rudnike, ki izbere izmed njih j 
štiri ter vsako posebe zapečateno pošlje predsedniku 
izpraševalne komisija. 

4. skupina: ustava kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev; 

zakon o državnem svetu in upravnih sodiščih; 
zakon o glavni kontroli; 
zakon o državnem računovodstvu; 
zakon o taksah; 
invalidski zakon; 
zakon o zavarovanju delavcev. 

! Člen 32. 
Namen ustnega izpita je ugotoviti, ali pozna kan-

za drugim vpričo vse komisije in kandidatov nepo-i didat dovolj in kakor je treba vse pozitivne zakone 

Člen 26. 
Predalnik komisije odpre ta vprašanja drugo ] 

sredno. piedini se začne izpit. Če bi moral trajati ta 
pismeni izpit dva dni, odloči izpraševalna komisija, 
koliko vprašanj naj se odpre prvi dan. Rešitev vpra
šanj, prejetih enega dne. se mora isti dan tudi do
vršiti. 

Člen 27. 

uredbe in pravilnike za pravilno, točno in hitro 
opravljanje službe in njih praktično uporabljanje, 
kolikor se nanašajo na administrativnopravno službo 
v šumarski stroki. 

Člen 33. 
Pri ustnem izpitu je treba kolikor mogoče dognati 

z vsestranskim izpraševanjem, ali je pridobil kandi
dat toliko praktičnega znanja, kolikor ga je treba za 
uspešno opravljanje administrativnopravne službe v 
šumarski stroki. 

Zato je treba kandidata izprašovati kar najizčrp-
Kandidati morajo obdelovati prejeta vprašanja j neje in paziti obenem na one zakonske odredbe, ki z 

samostalno, brez čigarkoli pomoči; vsak nedovoljeni j so pri uporabljanju v šumarski stroki največje prak « 
postopek kandidatov ima za posledico izključitev od j tiene vrednosti, 
nadaljnjega izpita za to leto, o čemer odloči izpraše- j Člen 34. 

Ves čas. dokler traja pismeni izpit, mu priso
stvuje in g-a nadzira izmenoma po en član izpraše-
vatelj: člane odreja predsednik. 

Pri izdelavi naloge sme rabiti kandidat kot pri
pomočke samo natisnjene zakone, uredbe in pravil
nike. 

Člen 39. 
Kandidat, ki pri ponavljalnem izpitu no dobi za

dovoljive ocene ali se brez osnovanih vzrokov ne 
zglasi k ponavljalnemu izpitu, izgubi pravico, na
dalje opravljati izpit, o čemer izda komisija svojo 
motivirano odločbo; tak uradnik ne sme ostati na
dalje v službi šumarske stroke. 

Člen 40. 
O izpitu se vodi zapisnik, v katerega se morajo 

vpisati vsi važnejši momenti, ki so se dogodili med 
izpitom, zlasti pa vsa posvetovanja in vse odločbe 
komisije. To zapisnike podpisuje vsa komisija z za
pisnikarjem vred; predsednik pa jih izroča ministru 
za šume in rudnike s svojim posebnim poročilom. 

Člen 41. 
Izpraševalna komisija z zapisnikarjem vred ima 

za ta svoj specialni trud pravico do nagrade, ki jo 
plačujejo kandidati po odločbi ministra za šume in 
rudnike. 

Člen 42. 

valna komisija v polni seji. 

Člen 28. 

Ko kandidati opravljajo državni strokovni izpit, 
se ocenjajo komisijski v skupni soji. Vendar pa so 
odločilne za oceno kandidatove obče sposobnosti tri 
ocene (ustnega izpita, pismenega izpita in teze). Občo 
oceno o sposobnosti določijo člani izpraševalne ko-

Vprašanja, prejeta za pismeno obdelavo, sme ob
delovati kandidat svobodno po vrsti, ki si jo sam 
določi: vendar pa mora, ko obdela eno vprašanje, 
delo izročiti izpraševalni komisiji ter nadaljevati j ^ ^ p^sëdnfk 
obdelavo drugega vprašanja itd. I 

Ko poteče rok. določen za pismene izdelke, mora ' 
kandidat izročiti svoje delo, četudi ni dovršeno, j 
Kandidat, ki dovrši pismena dela, preden poteče ta ' k o ^ j j e p r i izpitih" sta: «zadošča» (zadovoljava) ali: 
čas, mora po njih izročitvi takoj oditi iz izpitnega j < < n e z a d o g 6 a j > ( n e zadovoljava). 
prostora. , . , , , . , . -, , i i Obča ocena o kandidatovi skupni sposobnosti za 

če je sestavljal kandidat pismeno delo v f™- п ћ а ш s M b o j e o b o p T a v ] j e n e m iz_ 
ceptu. mora tudi tega 7 ostalimi beležkami ved ki « s o g i a s n / s p o s o b c n ; , (jednoglasno sposoban) ali Ј;".^"а"*ГрГ"р ^î'â^ito" 
uh je napravil pri izpitu, izročiti izprasevalm ko- Ј ^ ^ ^ ( s p o s o b ^ n ) . S a

b

m o i z j e m o m a , če se i »'»'.1^ t c i se glasita. 
I je kandidat posebno odlikoval od ostalih s strokov-
! nim znanjem^ se sme vzeti tudi ocena: «soglasno 
! sposoben z odliko» (jednoglasno sposoban sa od
likom). 

Člen 36. 

Ta pravilnik dobi moč, ko ga podpiše minister 
za šume in rudnike, ter stopi v veljavo z dnein, ko 
se razglasi v «Službenih Novinah». 

V B e o g r a d u , dne 14. maja 1928. 
Minister za «ume in rudnike: 

dr. A. Mijović s. r. 

1 9 3 , 
Izpremembe in dopolnitve v pravilniku 

misijo z večino glasov. Ob enaki porazdelitvi glasov ; Q J e l o v a n j u > refa fa pouku na državnih 

j trgovinskih akademijah.* 

л . , . . -, . , ,., , ., . . • „ „,„ i Na podstavi pooblastitve v členu 302. v zvezi 
Oceni, ki ju dajo kandidatom clan, izpraševalne g ^ ^ ^ f i n a B Ö n e g a z a k o n a z a l e t o 1928./1929. 

in glede na odločbi obče seje glavne kontrole 
št. 27.945 in št. 44.790 odrejam: 

Člena 104. in 111. pravilnika o delovanju, redu in 
pouku na državnih trgovinskih akademijah se izpre-

misiji. 
Člen 29. 

Pismeni izpit ima namen pokazati, ali pozna, kan
didat dovolj: 

a) vsa službena opravila pravnega značaja v šu
marski stroki in zakonske oblike (forme) njih izvrše
vanja; 

b) vse pogoje, potrebne za zakonsko veljavo 
pravnega posla: 

c) pravilno uporabljanje zakona in zakonskih 
predpisov na konkretno primere v šumarski stroki; 

č) ali je kandidat sposoben, pravilno pojmovati 
in presojati vprašanja glede nalog svoje službe, krat
ko, precizno in logično izražati misli; 

d) ali ima kandidat potrebno pismenost, zadost
no jezikovno znanje in točnost v pravopisu. 

Člen 30. 
Ustni izpit je javen ter se opravlja pri generalni 

direkciji šum. Red, po katerem naj kandidat oprav-

«Člen 104. 
Honorarnim učiteljem od ure in rednim učiteljem 

preko obvoznih ur se plačuje honorar od ure ter 
znaša za eno uro 30 dinarjev. 

Direktorju se šteje za prekočasno delo 8 ur na 
Kandidatom, ki so opravili državni izpit, se izda teden; ta honorar mu pripada vse leto. 

o tem diploma, v katero se vpiše obča ocena, iz 
člena 35. tega pravilnika. 

Člen 37. 

Besedilo diplome je tc-Ie: 

Диплома. 
Потписата комисија за полагање државног 

j стручног испита чиновника административно-
ј правне службе прве категорије y шумарској 
струци y Краљевини Срба, Хрвата и Слове-

'.наца испитала je no прописима Правилника 
. l o полагању државног испита за администра-

lja ta izpit, se določi z žrebom; izpraševanje traja j т и в н о _ п р а в н у службу y шумарској струци 
poldrugo uro do dveh ur in v tem času se izprašuje „ рођеног 
kandidat po vrsti iz vseh skupin, določenih za izpit, j y к о ј и j f i R a o р е д о в а н слуша-

Dnevno smejo opravljati ta izpit najmanj trije in ; л а д с в р ш и 0 п р а в н и факултет y 
na je нашла — једногласно — да je способан 

ca одликом — за административно-правну 
največ štirje kandidati 

Člen 31 
! службу y шумарској струци и даље напредо-

Ustni izpit je sestavljen iz štirih skupin, kolikor в а њ е y В И Ш е групе 1. категорије. 
У потврду овога даје му ову диплому. je tudi članov izpraševateljev; te skupine so: 

1. skupina: državljanski zakon in civilni pravdni 
red: 

kazenski zakon in kazenski pravdni red; 
trgovinski zakon iu pravila za nesporne stvari. 
2. skupina: gozdni zakon; 
uredba o ustroju ministrstva za šume in rudnike 

in o organizaciji šumarske stroke; 
pravilnik o sečnji in prometu stavbnega in dru

gega lesa; 
pravila za šumarsko osebje; 
zakon o omejevanju državnih gozdov; 
lovski zakon. 
3. skupina: zakon o civilnih uradnikih in ostalih 

državnih uslužbencih; 
uredba o razvrstitvi uradnikov; 
uredba o razdelitvi države na oblasti; 
zakon o obči upravi in zakon o oblastni in sreski 

samoupravi; 
uredba o uradniških draginjskih dokladah; 
zakon o občinah. 

Деловођа: (Жиг.) U 

Чланови: 

Председник 
Испитне Комиснје: 

* Clen 38. 

Kandidat, ki se mu priobči komisijska odločba, 
da tega izpita ni opravil, ga sme ponavljati samo 
enkrat. Opravljanje tega izpita se v ničemer ne raz
likuje od prvega izpita; samo v komisijski odločbi 
mora biti označeno, kdaj naj kandidat opravlja ta 
izpit in ali mora priložiti svoji prijavi za izpit iznova 
popis prakse. 

Minister za trgovino in industrijo sme, kakršne 
so pač obče ekonomske razmere, honorar zvišati ali 
znižati.» ,,. Ч Ч 1 

«Člen 111. 
Učitelji morajo imeti to-le število ur na teden: 
1.) direktor 3 do 5 ur; 
2.) profesorji, ki predavajo jeziko in vse one 

predmete, iz katerih se izdelujejo pismene naloge, 
kakor tudi profesorji z več nego 20 službenimi leti 
18 ur; 

3.) profesorji z manj nego 20 službenimi leti 
20 ür; 

4.) suplenti z več nego 2 službenima letoma 
18 ur; 

ô.) suplenti z manj, nego 2 službenima letoma 
15 ur; 

6.) pogodbeni profesorji, pogodbeni suplenti, 
predmetni učitelji, začasni predmetni učitelji, učitelji 
veščin kakor tudi vsi ostali učitelji 22 ur. 

Ce ima učitelj ur preko maksimalnega števila, se 
mu plačuje vsaka ura po členu 104. tega pravilnika. 

Suplenti z manj nego 2 službenima letoma smejo 
imeti največ 4 honorarne ure na teden. 

NagTada varuhom kabinetov in knjižničarju se 
uredi s posebnim pravilnikom.» 

Izpremenjeni člen 104. stopi v veljavo z dnem, 
ko se podpiše ta odločba; izpremenjeni člen 111. pa 
stopi v veljavo z začetkom šolskega leta 1928./1929. 

O tej odločbi je treba obvestiti zaradi nadaljnjega 
poslovanja: ministrstvo za finance, glavno kontrolo, 
administrativni oddelek, «ßluzbene Novine», računo
vodstveni odsek in oddelek za trgovinsko - obrtni 
pouk. 

V B o o g r a d u , dne 26. maja 1928.: 
št. 12.032/Vn. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s. r. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 9. junija 1928., št. 130/LXHI. — 
Prvotni pravilnik glej v Uradnem listu z dne 3. sep
tembra 1927., št. 393/92. 
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1 9 4 . 
Izpremembe in dopolnitve v pravilniku 
o delovanju, redu in pouku na dvoraz-

rednih trgovinskih šolah.1" 
Na podstavi pooblastitve v členu 302. v zvezi s 

členom 156. finančnega zakona za leto 1928./1929. 
in glede na odločbi obče seje glavne kontrole 
št. 27.945 in št. 44.790 odrejam: 

Clona 82. in 88. pravilnika o delovanju, redu in 
pouku na dvorazrednih trgovinskih šolah se izpre-
minjata ter se 'glasita: 

«Člen 82. 
Honorarnim učiteljem od ure in rednim učiteljem 

preko obveznih ur se plačuje honorar od ure ter 
znaša: 

a) za direktorje-ravnatelje, profesorje in suplentc 
20 dinarjev; 

b) za predmetne učitelje 18 dinarjev. 
Direktorju-ravnatelju se šteje za prokočasno delo 

6 ur na teden; ta honorar mu pripada vse leto. 
Minister za trgovino in industrijo sme. kakršne 

so pač obče ekonomske razmere, honorar zvišati ali 
znižati.» ,., 0 0 

«Člen 88. 
Učitelji morajo imeti to-le število ur na teden: 
1.) direktor-ravnatelj 5 do 8 ur; 
2.) profesorji, ki predavajo jezike in vse one 

predmete, iz katerih se izdelujejo pismene naloge, 
kakor tudi profesorji z več nego 20 službenimi leti 
18 ur: 

3.) profesorji z manj nego 20 službenimi leti 
20 ur; 

4.) suplenti z več nego 2 službenima letoma 
18 ur: 

5.) suplenti z manj nega 2 službenima letoma 
15 ur: I 

6.) pogodbeni suplenti, pogodbeni profesorji,! 
predmetni učitelji, učitelji merkantilne stroke, za- ; 
časni predmetni učitelji, učitelji veščin kakor tudi j 
ostali učitelji 22 ur. . i 

Ce ima učitelj ur preko tega števila, se mu hono- i 
rira vsaka prekočasna ura po členu 82. tega pravil-. 
nika.» • I 

Izpremenjeni člen 82. stopi v veljavo z dnem, ko 
se podpiše ta odločba; izpremenjeni člen 88. pa stopi 
v veljavo z začetkom šolskega leta. 1928./1929. 

O tej odločbi jo treba obvestiti zaradi nadaljnjega 
poslovanja: ministrstvo za finance, glavno kontrolo, 
administrativni oddelek, «Službene Novine», računo
vodstveni odsek in oddelek za trgovinsko - obrtni 
pouk. 

V B e o g r a d u , dne 26. maja 1928.; 
št. 12.033/VII. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spano s. r. 

1 9 5 . 
Postopanje za uporabljanje ugodnosti iz 
občih opazk k XV. delu uvozne carinske 

tarife. 
(Dopolnitev razpisa C. br. 14.230/28.)** 

Na podstavi člena 23. v predlogu zakona o obči 
carinski tarifi sem odločil: 

Odredbe razpisa C. br. 14.230 z dne 12. aprila 
1928.*** se morajo uporabljati celotno tudi ob opra-
ščanju blaga, ki ga uvažajo podjetja, uživajoča ugod
nosti, kakor: rudarska, industrijska in druga, ki so 
h posebnimi zakoni ali pogodbami, sklenjenimi med 
njimi in državo glede plačevanja uvozne carine, 
oproščena te carine. 

V B e o g r a d u, dne 7. junija 1928.; C. br. 21.539. 

Namestnik ministra za finance: 
minister za trgovino in industrijo 

dr. M. Spaho s. r. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 9. junija 1928., št. 13J)/LXm. — 
Prvotni pravilnik glej v Uradnem listu z dne 7. sep
tembra 1927., št. 399/94. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 9. junija 1928.. št. 130/LXHI. 

*** Uradni list z dne 24. aprila 1928., št. 126/40. • 

Uredbe velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

1 9 6 . 
Naredba 

velikega župana ljubljanske oblasti, 
s katero se deloma izpreminja zdraviliški 

red za letovišče Bled. 

Na podstavi zakona z dne 4. maja 1914.. dež. zak. 
št. 14, izpreminjam §§ 15. in 16. naredbe velikega 
župana ljubljanske oblasti z dne 29. aprila 1926., 
U. br. 221/10, Uradni list z dne 8. maja 1926., 
št. 200/43, ki se glasita odslej tako-le: 

§ 15. 
Vsak tujec, ki p r e n o č i v zdraviliškem okraju 

v dobi o d d n o 1. j u 1 i j a d o d n e 3 1. a v g u s t a, 
mora plačati zdraviliško takso. Tujcem je prištevati 
tudi one posestnike .vil, ki ne stanujejo stalno na 
Bledu. Za čas pred dnem 1. julija in po dnevu 31. av
gusta so zdraviliška taksa ne plačuje. 

Zdraviliške takse so dnevne, in znašajo: 
A. v objezerskem pasu, t, j . na ozemlju, ki leži 

med jezovom in Bohinjsko cesto od hotela: «Petran» 
in Vidovdansko cesto, Ljubljansko cesto do vštetega 
hotela: «Beograd», Prešernovo cesto, Cankarjevo 
cesto do vštete vile: «Radoslava», Martinovo cesto 
in cesto pod Gradom do vštete vile: «Ribič» kakor 
tudi od zgradb, ki imajo neposrednji izhod na ime
novane ceste: 

a) v hotelih, penzijah in gostilnah, nadalje na 
Rečici v hotelu: «Triglav» p o 8 D i n za osebo in 
dan. Enaka taksa se plačuje v vseh zgradbah na 
vsem Bledu, ki jih oddajajo zgoraj označeni obrati 
na čigarkoli račun; 

b) v vilah in hišah, ki ne pripadajo navedenim 
obratom in jih ti tudi ne oddajajo, po 8 Din za osebo 
in dan do največ 15. d n i , t. j . 120 Din za osebo; 

B. v zunanjem pasu razen vil, ki spadajo pod 
točko A.: 

a) v hotelih, penzijah, restavracijah in gostilnah 
po 5 Din za osebo in dan;" 

b) v vilah in,hišah po 5 Din za osebo in dan do 
največ 16 dni, t, j . 80 Din za osebo. 

§ 16-
Glede plačevanja zdraviliških taks veljajo na

stopno izjemo in olajšave: 
Najvišji kraljevski dvor z vsem osebjem je iz

vzet od vsake takse. 
Takse prosti so nadalje zdravniki, otroci do všte

tega 10. lota in služabništvo; do polovice takse pa 
so prosti člani zdravnikove rodbine. 

V stanovanjih, navedenih pod točkama A. a) in 
B. b) § 15., so prosti takse do polovice jugoslovanski 
državni uradniki in njih rodbine. 

Občinskemu odboru je prepuščeno, na predlog 
zdraviliškega odseka v vpoštevnih primerih takse 
primerno znižati ali tudi popolnoma odpisati. 

Izprominjati višino zdiraviliške takse je pristojen 
na predlog občine veliki župan. 

V L j u b l j a n i , dne 9. junija 1928.; 
U. br. 6973/3—JI. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. T. 

Prosilci naj navedejo izrecno vsa mesta, za ka
tera prosijo, ako bi se izpraznila. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 2. junija 1928. 

Preds. 382/4/28—2. 3 - 1 

Razpis. 
Odda se m e s t o v i š j e g a d e ž e l n o s o d -

n e g a s v e t n i k a pri okrožnem sodišču v C e 1 j, u. 
Obenem se oddado tudi vsa mesta višjih deželno-

eodnih svetnikov, deželnosodnih svetnikov, okraj
nih sodnikov, sodnih predstojnikov in sodnikov, ki 
bi se izpraznila tekom razpisa ali zaradi njega. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože po služ
beni poti do dne 

15. j u l i j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Prosilci naj navedejo izrecno vsa mesta, za ka-
tera prosijo, ako bi se izpraznila. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 10. junija 1928.^, 

Preds. 419/4/28—2. 
Razpis. 

3—1 

äazolasi sodišč in sodnih oblastei. 
Preds. 228/4/28—1. 3 - 3 

Pri okrajnem sodišču v M u r s k i S o b o t i se 
odda m e s t o i iz v r s i l n e g a u r a d n i k a v 
3. skupini Ш. kategorije. 

Do tega mesta imajo po § 3. zakona z dne 30. ja
nuarja 1922., Uradni list z dne 15. julija 1922., 
št. 213/75, pravico poduradniki ali sluge, ki imajo 
že tri leta poduradniški izpit ter že osem let oprav
ljajo izvršilno službo z dobrim uspehom, in sicer naj
manj polovico poslovnega časa, in ki imajo pogoje 
po členu 6.ДП. uradniškega zakona. 

Obenem se oddado vsa mesta izvršilnih uradni
kov in pisarniških uradnikov, ki bi se izpraznila te
kom razpisa ali zaradi njega. 

Prosilci naj vlože pravilno kolkovane in svoje
ročno spisane prošnje po službeni poti najkesneje 
do dne 2 0. j u l i j a 1 9 2 8. 

pri podpisanem predsedništvu. 
Ker se ođdado tudi mesta, ki se izpraznijo tekom 

razpisa ali po premestitvi, naj navedejo prosilci iz
recno vsa mesta, za katera prosijo, ako bi se iz
praznila. 

Po členu 347. finančnega zakona za leto 1928./ 
/1929. je sprejemanje novih uradnikov in uslužben
cev v državno službo v tekočem proračunskem letu 
ustavljeno. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dno 11. junija 1928. 

S 15/28—2. 1334 

Konkurzni okUe. 
Razglasitev konlcurza o imovini protokolirane 

firme: L u d . D o l e n c , t r g o v i n a z d r o b n i m 
in m o d n i m b l a g o m t e r p l e t e n i n a m i n a 
d e b e l o v L j u b l j a n i . 

Konkurzni komisar: dr. Alojzij Gradnik, svetnik 
deželnega sodišča v Ljubljani 

Upravnik mase: dr. Dinko Pue, odvetnik v Ljub
ljani. 

Prvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 
št. 140 dne 2 3. j u n i j a 1 9 2 8 . ob desetih. Oglasit-
veni rok do dne 2 5. a v g u s t a 1 9 2 8. Ugotovitveni 
narok pri podpisanem sodišču dne 15. s e p t e m 
b r a 1 9 2 8. ob desetih. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 8. junija 1928. 

Razpis. 
Odda se m e s t o d e ž e 1 n o s o d n e g a s v e t 

n i k a pri deželnem sodišču v L j u b l j a n i . 
Obenem se oddado tudi vsa mesta dežeJnosodnih 

svetnikov, okrajnih sodnikov, predstojnikov sodišč 
in sodnikov, ki bi se izpraznila tekom konkurza ali 
zaradi njega. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože po služ
beni poti do dne 

10. j u l i j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

S 13/28—3. 1328 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Franca P r i 

s l a n a , trgovca v Mozirju. 
Konkurzni komisar: Fran Tiller, dežemosodni 

svetnik okrožnega sodišča v Celju. 
Upravnik mase: Avgust Drukar. notar v Oelju. 
iPrvi zbor upnikov pri podpisanem sodišču v sobi 

št. 2 dne 2. j u 1 i j a 1 9 2 8. ob pol devetih. Oglasit-
veni rok do dne 2 0. j u l i j a 1 9 2 8 . Ugotovitveni 
narok pri imenovanem sodišču dne 8. a v g u s t a 
19 2 8. ob devetih. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek I., 
dne 9. junija 1928. 
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C 133/28—1. 1272 
Oklic 

Jožef Meszaroš in Jožefa Meszaroš, rojena Ma-
kovec, posestnika v Dohrovniku, zastopana po drju. 
Armimi Strasserju, odvetniku v Dolnji Lendavi, sta 
vložila zoper l e ž e č o z a p u š č i n o p o p o k o j 
n e m J a n o š u S z e k e r e š u , posestniku v Do-
brovniku, tožbo zaradi lastninske pravice. 

Ustna sporna razprava se je določila na dan 
23. j u n i j a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 
Rečeni ležeči zapuščini se postavlja za skrbnika 

dr. Janko Pikuš, odvetnik v Dolnji Lendavi. 
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 

dne 22. aprila 1928. 

C П 97/28—4. 1331 

Oklic. 
Dr. Alojzij Juvan, odvetnik v Mariboru, je vlo

žil zoper Toma K o v a č i č a, posestnika v Podi-
gTacu št. 2, poeta Zgornja Sv. Kungota, sedaj ne
znanega bivališča, tožbo zaradi 1072 Din. 

Prvi narok se je določil na dan 
2 3 . j u n i j a 1 9 2 8 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Ker je bivaliSče Toma Kovačiča neznano, se mu 

postavlja za skrbnika dr. Miroslav Dev, pravni prak
tikant pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IL, 
dne 8. junija 1928. 

Cenilna vrednost 20.275 Din; vrednost priteklin: 
705 Din; najmanjši ponudek: 13.516 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer "bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek IL, 

E 122/28—5. 
Dražbeni oklic. 

1178 

dne 4. maja 1928. 

E 75/28—8. 1229 

Dražbeni oklic 

C 50/28—1. 
Oklic. 

1274 

Posojilnica za Loški potok, Drago in Travo, po 
drju. Ludoviku Grobelniku, notarju v Ribnici, je 
vložila zoper Antona L a v r i č a, posestnika v Retjah 
št. 90, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 2500 
Din s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
27. j u n i j a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 7. 
Ker je bivališče Antona Lavriča neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Ivan Lovšin, poseetniik m ka-
varnar v Ribnici 

Okrajno sodišče v Ribnici, 
dne 1. junija 1928. 

T 51/28-^. 1280 
Amortizacija. 

Na prošnjo Verone l e o r b e k o v e , posestnikove 
hčere v Janžekovi gori št. 10, pošta Selnica ob 
Dravi, se uvaja postopanje za amortizacijo nastopne 
hranilne knjižice, ki jo je prosilka baje izgubila: 
Hranilna knjižica Mestne hranilnice v Mariboru 
št. 17.663 na ime: Lorbek Verona in s hranilno 
vlogo 5000 Din. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice v š e s t i h m e s e c i h od da
našnjega dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je hranilna knjižica brez moči. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek IV. 
dne 30. maja 1928. 

Dne 2 7. j u n i j a 1 9 2 8 . ob pol enajstih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 12 dražba nepremič
nin: zemljiška knjiga Curnovec: a) v.l. št. 80 (hiša 
št. 61 v Curnovcu,- gospodarsko poslopje, vinski 
hram, kolarnica, 4 njive, travnik, vinograd, 2 paš
nika in 3 gozdi), conilna vrednost 23.334 Din 65 p, 
najmanjši ponudek: 19.583 Din; b) vi. št. 7 (njiva in 
vinograd), cenilna vrednost 10.682 Din 50 p, naj
manjši ponudek 7122 Din; c) vi. št. 347 (pašnik), ce
nilna vrednost 145 Din 20 p, najmanjši ponudek 
97 Din; č) vi. št. 363 (travnik), cenilna vrednost 
5292 Din 50 p, najmanjši ponudek 3529 Din. Vred
nost priteklin: 6039 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 24. maja 1928. 

Dne 3 0. j u n i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri'pod-
pisanom sodišču v sobi št. 7 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Stari trg, vi. št. 270, 494, 509 
in 571. 

'Cenilna vrednost: 13.956 Din 80 p; najmanjši po
nudek: 9305 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem патоки pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 18. maja 1928. 

E 114/28—8. 1159 
Dražbeni oklic 

E 104/28—5. 
Dražbeni oklk. 
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Dne 2 5. j u n i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Dob, vi. št. 495 (zidana hiša z njivo). 

Cenilna vrednost: 16.776 Din; najmanjši ponu
dek: 11.184 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa ee opozarja na dražbeni okfic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek IL, 
dne 4. maja 1928. 

E 198/28—8. 
Dražbeni oklic 
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Dne 27. j u n i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 12 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Župelevec, vi. št. 16 (hiša z gospo
darskim poslopjem in zemljišči v izmeri 3 ha 94 a 
in 19 m s). 

E 594/28—10. 1236 

Dražbeni oklic 
Na predlog Antona G a j š k a, posestnika v Sent-

lovrencu, po drju. Juru Hrašovcu, odvetniku v Celju, 
bo dne 2 3. j u n i j a 1 9 2 8 . ob devetih pri tem so
dišču v sobi št. 4 na podstavi obenem odobrenih 
pogojev dražba nepremičnin: zemljiška knjiga Pro-
žinska vas, vi. št. 60: pritlična hiša, zidana, s prite-
klinami, cenilna vrednost 1512 Din, zemljišče (vino
grad, gozd, travnik in pašnik), cenilna vrednost 
3244 Din — skupaj 4756 Din; najmanjši ponudek 
3171 Din 26 p. 

K nepremičnini spadata 1 motika in 1 kosa v 
skupni cenilni vrednosti 12 Din. 

Vadij: 475 Din 69 p. 
Pod' najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 28. aprila 1928. 

E 808/28—8. 1307 

Dražbeni oklic. 
Na predlog Josipa K i r b i s c h a, posestnika v 

Celju, bo dne 3 0. j u n î j a 19 2 8. ob devetih pri 
tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi obenem odo
brenih pogojev dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Lisce, vi. št. 170: lesena kopalnica, cenilna vrednost 
300 Din, zemljišča, cenilna vrednost 43.142 Din — 
skupaj 43.442 Din; najmanjši ponudek: 28.961 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Vadij: 4344 Din. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 16. maja 1928. 

E 124/28—6. 1153 
Dražbeni oklic 

Dne 2 5. j u n i j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 7 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Bedenj, vi. št. 395, in zemljiška 
knjiga Griblje, vi. št. 498. 

Cenilna vrednost: 1294 Din 50 p in 1576 Din 
35 p; najmanjši ponudek: 863 Din in 1050 Din 90 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dTažbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek IL, 
dne 10. maja 1928. 

Dne 2 6. j u n i j a 1 9 2 8 . ob pol enajstih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba do treh če
trtin nepremičnin: zemljiška knjiga Kokolajnščak, vi. 
št. 171. 

Cenilna vrednost: 2173 Din 13 p; vrednost pri
teklin: 225 Din; najmanjši ponudek: 1598 Din 76 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dTažbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek IL, 
dne 12. maja 1928. 

E 162/28—6. 1114 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 6. j u n i j a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Radenci, vi. št. 164. 

Cenilna vrednost: 363.778 Din; vrednost prite
klin: že všteta v cenilni vrednosti; najmanjši ponu
dek: 242.514 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek IL, 
dne 12. maja 1928. 

E 84/28—17. 1179 

Dražbeni oklic. 
Na predlog Franceta V e s e l a in Amalije V e -

se l o v e , posestnikov v Lazcu št. 1, ki ju zastopa 
dr. Hans Arko, odvetnik v Kočevju, bo dne 2 6. j u -
n i j a 19 2 8. ob desetih na licu mesta v Lazcu na 
podstavi odobrenih pogojev dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Draga, a) vi. št. 58: hiša št. 1 v 
Lazcu s svinjakom, hlevom, podom in zemljišči (vrt, 
njive in travniki v izmeri 9 ha 18 a 94 m2); solastnin-
ske pravice do %72Ìnk vi. št. 114, VWnk vi. št. 76 in 
201/x-,5oink vi. št. 77, sestoječih iz vrtov, njiv, trav
nikov, pašnikov in gozdov v izmeri 274 ha 87 a 
17 m2, cenilna vrednost 51.552 Din, najmanjši ponu
dek 34.368 Din, vadij 5200 Din;, b) vi. št. 60: hiša 
št. 3 v Lazcu s skednjem in pripadajočimi zemljišči 
(vrt, njive, travniki in pašniki) v iraneri 16 ha 2 a 
60 m2; solastninske pravico do "Arsink vi. št. 114, 
"/joeink vi. št. 76 in 249/з55оћ1к vi. št. 77, sestoječih 
iz vrtov, njiv, travnikov, pašnikov in gozdov v iz
meri 274 ha 87 a 17 m2, cenilna vrednost 27.138 Din, 
najmanjši ponudek 18.092 Din, vadij 3000 Din; 
c) vi. št. 68: skedenj s hlevom, cisterno, kozelcem, 
leseno lopo in zemljišči (vrt, njive, travniki in gozd) 
v izmeri 10 ha 12 a 80 m2; soŠastnineke pravice do 
"/^ink vi. št. 114, Vioeink vi. št. 76 in "»Aseoink 
vi. št. 77, sestoječih iz vrtov, njiv, travnikov, paš
nikov1 in gozdov v izmeri 274 ha 87 a 17 m2, cenilna 
vrednost 28.271 Din, najmanjši ponudek 18.868 Din, 
vadij 3000 Din. Skupna cenilna vrednost: 106.961 Din. 

K nepremičnini ad a) spada 18 desak v cenilni 
vrednosti 200 Din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek IL, 

dne 20. maja 1928. 



57. 

E 171/28—7. 1 1 8 0 | 
Dražbeni oklic. | 

Na predlog drja. Ivana S a j o v i c a, odvetnika 
v Kočevju, bo dne 2 3. j u n i j a 1 9 2 8. ob devetih 
pri tem sodišču v sobi št. 3 na podstavi obenem odo
brenih pogojev dražba nepremičnin: zemljiška knjiga 
Trava, in sicer zavezani stranki lastne polovice vi. j 
št. 313 in zavezani stranki lastnih vi. št. 305 in 324 
(hiša št. 32 v Srednji vasi s kletjo, hlevom, svinja
kom, drvarnico in skednjem, nadalje njive, travniki 
in pašniki v skupni izmeri 99 a 7 m2). 

Gonilna vrednost: 19.240 Din: najmanjši pomi
ci ek: 12.826 Din 66 p. 

Pod najmanjšim pomnikom so ne bo prodajalo. 
Vadi j : 2000 Din. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 
dno 20. maja 1928. 

E 105/28—15. l l 8 1 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 5. j u n i j a 1 9 2 8. ob osmih bo na licu 

mesta v Mlačah dražba nepremičnin: zemljiška knji
ga za katastralno občino Sv. Duh, vi. št. 269, 306 
in 314, zemljiška knjiga za katastralno občino Veliki 
Lipoglav, v.l. št. 252, zemljiška knjiga za katastralno 
občino Ostrožno, vi. št, 103, zemljiška knjiga za ka
tastralno občino Dolgo goro, vi. št. 251, in zemljiška 
knjiga za katastralno občino Zbelovsko goro, vi. 
št. 486. 

Cenilna vrednost: 199.907 Din: najmanjši pomi-j 
dok: 133.730 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki jo ravnal 
v dobri veri. . . . 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek H., 
dne 10. maja 1928. * 

E 145/28—10. 1 1 0 6 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 7. j u n i j a ' l 92 8. ob pol enajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št, 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Jesenice, vi. št. 49, 416, 460 in 635, 
in zemljiška knjiga za katastralno občino Hrušico, 
vi. št. 68. 

Cenilna vrednost: 95.734 Din; najmanjši ponu-
dok: 49.147 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno Godišče v Kranjski gori, 
dne 4. maja 1928. 
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Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku рте4 za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 8. maja 1928. 

Letnik X. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
dne 31. marca 1928. 

E 3918/25—45. ш 5 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 2. j u n i j a 1 9 2 8. ob enajstih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 27 dražba polovice ne
premičnin: I. zemljiška knjiga Račje, vi. št. 70, 
II. zemljiška knjiga Račje, vh št. 160, Ш. zemljiška 
knjiga ,'lelenče, vi. št. 48, IV. zemljiška knjiga Po
dova, vi. št. 414. 

Cenilna vrednost: ad 1. 50.370 Din 75 p, ad II. 
795 Din 75 p, ad IU. 1619 Din 25 p, ad IV. 14.890 
Din 50 p; najmanjši ponudek: ad I. 33.580 Din 50 p, 
ad П. 530 Din 50 p, ad Ш. 1079 Din 50 p, ad IV. 
9927 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
j sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za-
! četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
j glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
i v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 8. maja 1928. 

E SO/28—6. 1 2 4 1 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 6. j u n i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Lušečka vas, vi. št. 96. 

Cenilna vrednost: 27.543 Din; najmanjši ponu-
dek: 18.362 Din. 

.Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek IL, 
dne 24. aprila 1928. 

E 233/28—2. 1102 

E 1280/26—70. 968 

Dražbe;^ oklic. 

Dražbeni oklic 

Dno 2 2. j u n i j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za davčno občino Zgornji Breg, vi. 
št. 42, cenilna vrednost 65.068 Din, najmanjši po
nudek 33.446 Din; zemljiška knjiga za davčno ob
čino Krčevino, a) vi. št, 268, cenilna vrednost 
103.054 Din, najmanjši ponudek 52.036 Din, b) vi. 
št. 20, cenilna. vrednost 32.630 Din, najmanjši po
nudek 17.061 Din 50 p; zemljiška knjiga za davčno 
občino Ptuj, vi. št, 388, cenilna vrednost 152.070 Din, 
najmanjši ponudek 76.380 Din; zemljiška knjiga za 
davčno občino Sv. Lovrenc na Dravskem polju, vi. 
št. 261, cenilna vrednost 1,712.721 Din 80 p, naj
manjši ponudek 1,110.683 Din; vrednost pritekiin: 
77.300 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem патоки pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 23. aprila 1928. 

Dne 3 0. j u n i j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 10 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Zamarkova, vi. št. 59. 

Cenilna vrednost: 13.598 Din 10 p; vrednost pri
tekiin: 1060 Din; najmanjši ponudek: 9772 Din 6 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenekih 
goricah, oddelek IL, 
dne 5. maja 1928. 

E 99/28—7. 1M° 

Dražbeni oklic 
Dne 2 6. j u n i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št, 21 dražba, nepremičnin: 
zemljiška knjiga Velika goba, vi. št. 88. 

Cenilna vrednost: 38.598 Din 24 p; vrednost pri
tekiin: 3095 Din (že všteta v cenilni vrednosti); naj
manjši ponudek: 25.750 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Litiji, 
dne 3. maja 1928. 

E 412/28—1. 8 б 4 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 7. j u n i j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Ostrožno, vi. št. 35. 

Cenilna vrednost: 46.546 Din 50 p (s pritekiin o. 
pravicami in bremeni); vrednost pritekline: 100 Din: 
vrednost bremen: 10.000 Din; najmanjši ponudek: 
24.364 Din 34 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, siceT bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek IL, 
dne 5. aprila 1928. 

E 158/28—3. 770 

Dražbeni oklic. 

E 1917/28—6. 1137 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 2. j u n i j a 1 9 2 8 . ob devqtih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 27 dTažba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Bresterniea, a) vi. št. 134 (hiša s 
skednjem,'hlev, vrt, pašnik, vinograd in njiva), b) vi. 
št. 133 (pašnik, njiva, vrt in gozd). 

Cenilna vrednost: ad a) 8072 Din 90 p, ad b) 
3838 Din 20 p; vrednost pritekiin: 40 Din; najmanjši 
ponudok: ad a) 5381 Din 92 p, ad b) 2558 Din 80 p. 

Dne 2 2. j u n i j a 1 9 2 8 . ob štirinajstih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št, 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Dovško, vi. št. 118. 

Cenilna vrednost: 98.300 Din; najmanjši ponu
dek: 49.150 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
dne 31. marca 1928. 

E 168/28—3. 771 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 2. j u n i j a 1 9 2 8 . ob pol petnajstih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba polovice 
nepremičnin: zemljiška knjiga Dovško, vi. št, 118. 

Cenilna vrednost: 49.150 Din; najmanjši ponu
dek: 24.575 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi so ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelj*"a, ki je ravnal 
v dobri veri. 

E 199/28—6. 1183 

Dražbeni oklic 
Dne 2 7. j u n i j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Tinsko, vi. št. 2. 

Cenilna vrednost: 25.998 Din 20 p; vrednost pri
tekiin: 1575 Din; najmanjši ponudek: 18.382 Din 
15 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek IL, 
dne 10. maja 1928. 

E 208/28—6. И84 

Dražbeni oklic 
Dne 2 7. j u n i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri. pod

pisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Pristava, vi. št. 245. 

Cenilna vrednost: 2437 Din; vrednost pritekiin: 
65 Din; najmanjši ponudek: 1668 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
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glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek II., 
dne 10. maja 1928. 

E 236/28—9. 1233 

Dražbeni oklic. 
Dne 18. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem «odišču v sobi št. 21 dražba polovice nepre
mičnin: zemljiška knjiga Rogmska- gorca, vi. št. 351. 

Cenilna vrednost: 7115 Din 87У2 P'- vrednost pri-
teklin: 1627 Din 50 p; najmanjši ponudek: 5828 Din 
92 p. 
* Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
«lede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek II., 
dne 23. maja 1928. 

E 252/28—11. 1237 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 5. j u l i j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 21 dražba. nepremičnin : 
zemljiška knjiga Grobelce, vi. št. 234 in 225. 

Cenilna vrednost: 77.134 Din 85 p; vrednost pri. 
teklin: 6995 Din; najmanjši ponudek: 51.424 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek II., 
dne 29. maja 1928. 

bodo na podstavi § 96. zakona i. dne 26. oktobra 
1887., kranjski dež. zak. št. 2 iz leta 1888., razgrnjeni 
na vpogled vsem udeležencem, in sicer: načrt pod 1.) 
od dne 15. junija 1928. do vštetega dne 28. junija 
1928. v občinskem uradu na Lancovem, načrta pod 
2.) in 3.) pa v času od dne 18. junija 1928. do všte
tega dne 1. julija 1928. v občinskem uradu v Fari. 

Obmejitev načrtov s kolci na mestu samem se je 
že izvršila. 

Načrti so bodo pojasnjevali: načrt pod 1.) dne 
15. junija 1928. v času od pol štirinajstih do pol pet
najstih v občinskem uradu na Lancovem. načrta 
pod 2.) in 3.) pa dne 20. junija 1928. v občinskem 
uradu v Pari. in sicer načrt pod 2.) v času od štiri
najstih do petnajstih, načrt pod 3.) pa v času od 
šestnajstih do sedemnajstih. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper te načrte v 30 dneh od 
prvega dne razgrnitve dalje, t. j . zoper načrt pod 1.) 
od dne 15. junija. 1928. do dne 14. julija 1028., zoper 
načrta pod 2.) in 3.) pa od dne 18. junija do dne 
17. julija 1928.. pri podpisanem komisarju vložiti 
pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b 1 j a n i, dne 5. junija 1928. 
Komisar za agrarne operacije: 

dr. Spiller-Muys s. r. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 

1 9 7 . 
Dopolnitev pravilnika o zbiranjn in 
upravljanju prispevkov za pogozdo

vanje.* 
Z odločbo ministrskega sveta št. 20.886 z dne 

30. maja 1928. se je odobrila nastopna dopolnitev 
pravilnika o zbiranju in upravljanju, prispevkov za 
pogozdovanje št. 855 z dne 11. januarja 1928.: 

«Izdatki iz tega fonda spadajo po zakonu o glavni 
kontroli pod kontrolo organov glavne kontrole.» 

Iz pisarne generalne direkcije šum v Beogradu, 
dne 1, junija 1928.; št, 20.886. 

Št. R. U. 252/13—53, R. U. 547/26—10 in 
R. U. 186/909—62. 

Razglas o razgrnitvi načrtov o nadrobni raz-
delbi in ureditvi skupnega sveta upravičencev 
na Brdu in VoScah, o nadrobni razdelbi skup
nega sveta posestnikov v Potoku in o nadrobni 
razdelbi in ureditvi skupnega sveta posestnikov 

v Vasi-Potoku-Pirčah in Jakliču. 
Načrti: 
1.) o nadrobni irazdelbi in ureditvi parcel, ležečih 

v katastralni občini Lancovem in vpisanih pod vi. 
št. 213; 

2.) o nadrobni razdelbi skupnega sveta, ležečega) 
v katastralni občini Pirčah in vpisanega pod vi. 
št. 42; 

3.) o nadrobni razdelbi skupnega sveta, ležečega 
v katastralni občini Pirčah in vpisanega pod vi. 
št. 13, 20 in 122, 

Naznanilo. 
S tem naznanjamo vsem državnim in oböinskim 

uradom in posameznikom, da imamo stalno v xalogi 
pravilnik za ogledovanje klavnih živali in mesa in 
vse obrazce, ki jih predpisuje ta. pravilnik, kakor 
tudi pole za zapisnik izdanih živinskih potnih listov 
in različne obrazce, ki jih določa obrtni red, kakor 
potrdilo o prijavi za izvrševanje prostega (rokodel
skega) obrta, obrtni list, koncesijsko listino, doTolilo 
za izvrševanje gostilničarskega in krčmarskega obrta 
na določenem kraju in na določeni dan i. dr., nadalje 
zglasilnice in odglasilnice za tujce (potnike). 

Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 9. junija 1928., àt, 130/LXVII. — 
Prvotni pravilnik glej v Uradnem listu z dne 2. apri
la 1928., št. 98/32. 

Št. 36/1928. 

Razglas. 
1289 

Samolastni lovišči mesta Kočevja, in sicer: par
cela št. 619, katastralna občina Kočevje, vi. št. 368 
(gozd), in parcela št. 1216/1, katastralna občina Ko
čevje, vi. št. 642 (pašnik «Schachen»), sei bosta 
oddajali na javni dražbi v najem za dobo štirih let 
osem mesecev, t, j . od dne 1. avgusta 1928. do dne 
31. marca 1933. 

Dražba se bo vršila dne 17. j u l i j a 1 9 2 8 . ob 
enajstih v posvetovalnici mestne občine kočevske, 
kjer so tudi dražbeni pogoji na vpogled. 

Mestna premoženjska uprava v Kočevju, 
dne 5. junija 1928. 

Načelnik : Alojzij Kresse s. r. 

Razne objave. 
Št. 20.496/28. 

Natečaj. 
1329 

Po sklepu pristojnega samoupravnega organa 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev se raz
pisuje s tem natečaj za popolnitev m e s t a s e k u n -
d a r n e g a z d r a v n i k a v zdravilišču Brestovcu 
pri ZagTebu. 

S to namestitvijo so združeni ti-le prejemki: me
sečna plača 3500 Din, nadaljo stanovanje in hrana 
v naravi za svojo osebo. 

Namestitev je pogodbena proti obojestranski tri
mesečni odpovedi. 

Sprejeti se more samo: 
1.) kdor je državljan kraljevine Srbov, Hrvatov 

in Slovencev ter je vešč srbskohrvatskemu ali slo
venskemu jeziku; 

2.) kdor imai telesno, duševno in moralno sposob
nost za službo osrednjega urada za zavarovanje de
lavcev vobče; zdiavjo se mora dokazati z i.zpričeva-
lom zdravnika osrednjega urada ali njegovih krajev
nih organov ali zdravnika državnih in samoupravnih 
oblastev in še z izpričevalom, izdanim po državnem 
ali drugem javnem dispanzerju, odnosno zdravniku, 
specialistu za tuberkulozo; 

3.) kdor ima diplomo doktorja vsega zdravilstva 
in pravico, izvrševati zdravniško prakso v kraljevini 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Ce se izbere za to mesto zdravnik iz ostalih 
zdravstvenih naprav delavskega zavarovanja", velja 
natečaj tudi za to mesto. 

Svojeročno spisane prošnje, opremljene s potreb
nimi dokumenti, naj, se pošljejo podpisanemu uradu 
najkesneje do dne 2 5. j u n i j a 1 9 2 8 . 

! Nastop službe dne 1. julija 1928. 
Prošnji je treba priložiti uradne podatke o dose

danjem službovanju in eventualna izpričevala o spe
cialistični izobrazbi. 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu 

1 (Mihanovićeva ulica br. ЗДИ.), 
I dno 9. junija 1928. 

Vabilo na VI. redni občni zbor 
ki ga bo imel 

«Korotan», 
lesna industrijska delniška družba na Prevaljab, 
dne 2 5. j u n i j a 1 9 2 8 . ob 16. uri v družbeni pi

sarni na Prevaljah št. 8. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo u prani ega sveta o poslovnem letu 

1927. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Odobritev bilance in podelitev absolutorija 

upravnemu svetu in nadzorstvenemu svetu. 
4.) Volitev upravnega sveta. 
5.) Volitev nadzorstvenega sveta. 132/ 
6.) Slučajnosti. 

* * * 
P r i p o m b a : Po členu 28. družbenih pravil 

imajo na občnem zboru glasovalno pravico samo oni 
delničarji, ki so založili najkesneje štirinajst dni pred 
občnim zborom svoje delnice..pri družbeni blagajni 
na Prevaljah št, 8. Upravni svet. 

Vabilo na V. redni občni zbor, 
ki ga bodo imele 

Jugoslovanske tekstilne tvornice 
Mautner, 

d. d. v Ljubljani, 
dne 2 7. j u n i j a 1 9 2 8 . ob pol dvanajstih v Ljub
ljani pri ravnateljstvu Ljubljanske kreditne banke. 

S p o r e d : 
1.) Poročilo o izvedbi valorizacije in izpremembi 

dotičnih paragrafov družbenih pravil. 
2.) Predlog, da so zvišaj delniška glavnica, in s 

tem zvezane izpremembe družbenih pravil. 
3.) Poslovno poročilo in predložitev bilance za 

leto 1927. 
4.) Poročilo nadzorništva. 
5.) Sklepanje o razdelitvi čistega dobička in po

delitev absolutorija upravnemu svetu in nadzor-
ništvu. 

6.) Volitve v upravni svet in nadzorništvo. 
7.) Raznoterosti. 1333 

* * * 
O p o m b a : Delničarji, ki se namerjajo udeležiti 

občnega zbora, morajo založiti svoje delnice najkes
neje šest dni pred občnim zborom pri Ljubljanski 
kreditni banki v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 12. junija 1928. 
Upravni svet. 

Št. 111/28. 1330 
Objava. 

Izgubilo se jo učno pismo na ime: Franc Janič 
h Nuskove, ki ga je izdala Strokovna zadiruigai zidar
skih mojstrov za mariborsko oblast v Mariboru dne 
27. junija 1927. pod št. 266. 

Učno pismo se proglaša za neveljavno. 
Za Strokovno zadrugo zidarskih mojstrov 

za mariborsko oblast v Mariboru: 
načelnik: Ivan Spes s. r. • 

1290 3-3 Objava. 
Izgubil sem uradno legitimacijo na ime: Josip 

Vidav, preglednik finančne kontrole, ki jo je izdal 
oblastni inspektorat finančne kontrole v Beogradu 
pod št. 18.468 dne 18. avgusta 1926. 

Proglašam jo za noveljavno. 
Josip Vidav s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. - Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V a o b l n a t 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 
Izpremembe v osebju. 
198. Zakon o pismonosnih golobih. 
199. Zakon o izpremembah in dopolnitvah zakona o za

ščiti industrijske svojine z dne 17. februarja 1922. 
200. Pravilnik, s katerim se izpreminja naredba o izvrše

vanju uredbe o zaščiti industrijske svojine. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 201. Opro

stitev od obveznega frankiranja na železnicah. 
Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba. 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 132 z dne 12. junija 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 3. maja ! 

1928.: Upokojen je Anton K o m o 1, podšumar v 
1. skupini Ш. kategorije pri sreskem poglavarju v ] 
Kranju. j 

Številka 133 z dne 13. junija 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 15ega ; 

maja 192&: Sprejeta je ostavka, ki jo je podal na i 
državno službo Mihael Z a v a d 1 a 1, političnouprav- j 
ni uradnik v 6. skupini L kategorije pri sreskem i 
poglavarju v Ptuju. 

Odloka ministra piavde z dne 5. junija 1928.: i 
Postavljena sta: Josip R a i n e r , kanclist v 4. sku-1 
pini II. kategorije pri okrajnem sodišču v Ljubljani, ! 
za pisarniškega predstojnika pri deželnem sodišču I 
v Ljubljani v isti skupini iste kategorije; Anton 
Z o r k o, pisarniški predstojnik v 4. skupini П. kate
gorije pri okrožnem sodišču v Celju, za višjega pi
sarniškega predstojnika v 3. skupini II. kategorije 
pri istem okrožnem sodišču. 

Zapisnik o LXXn. redni seji narodne skupščine 
z dne 31. maja 1928. 

Zakon 
o pismonosnih golobih,* 

ki se glasi: 
Člen 1. 

Izpremembe v osebin, 
Ministrstvo pravde je postavilo absolvirane prav

nike Franca P o 1 j a n e a, drja. Adolfa O b r a n a , 
Jožeta T o r n e a , Rudolfa S c h a u e r j a in Milana 
G o r u p a za pravno praktikante. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani. 

Pri upravnem sodišču v Celju je postavljen 
z odlokom gospoda ministra pravde z dne 5. junija 
1928., št. 13.388/28, za pisarja v 9. skupini I. kate
gorije Oskar D o b o v i š e k, absolvirani pravnik v 
Mariboru. 

Predsedništvo upravnega sodišča v Celju. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

198. 
Mi 

A l e k s a n d e p T., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
sklenila narodna skupščina kraljevino Srbov, Hrva
tov in Slovencev v LIX. redni seji, ki jo je imela 
dne 26. aprila 1928. v Beogradu, in da smo Mi po

trdili in potrjujemo 

Pravica, uporabljati pismonosne golobe za pre
našanje pisem in poročil, pripada izključno ministr
stvu za vojsko in mornarnico in njegovim pooblašče
nim organom in napravam. 

Vsakomur drugemu, brez razlike, se prepoveduje, 
uporabljati pismonosne golobe na ozemlju kraljevine 
.Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Ölen 2. 
Na ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven

cev ne srae nihče prip'ojevati,-gojiti, imeti ali rediti, 
vežbati, izpušča ti in tudi ne sprejemati pismonosnih 
golobov, če ni dobil za to predhodno pismenega do
volila od ministra za vojsko in mornarnico. 

K<lor postopa nasprotno, temu se odvzamejo 
golobi in v mirovnem stanju se kaznuje z zapo
rom do treh mesecev in v denarju od 1000 do 10.000 
dinarjev, v mobilnem in vojnem stanju pa poleg te 
denarno kazni z robijo do petih let, kolikor no bi 
spadalo dejanje v težjo vrsto kaznivega dejanja. 

Člen 3. 
Reja in goja pismonosnih golobov se sme dovo

liti samo v krajih in golobmjakih, ki so najmanj 40 
kilometrov daleč od državne meje. 

S prostora, do 40 kilometrov od državne meje se 
morajo odpraviti vsi golobinjaki te vrste v enem me
secu po razglasitvi tega zakona; drugače se v 15 
dneli pederejo in se golobi odvzamejo. 

Ölen 4. 
Dovolilo za gojo in rejo pismonosnih golobov 

sme dobiti samo oni državljan kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev, ki se prijavi za to po pristojni 
poti ministrstvu za vojsko in mornarnico ter predloži 
potrdilo pristojnega policijskega (političnega) ob-
lastva,, da se mu lahko dovoli reja pismonosnih go
lobov, in potrdilo, da je član združbe za gojo pismo
nosnih golobov; zavezati pa se mora, da se bo glede 
reje teh golobov točno ravnal po določilih tega za
kona in uredbe,' pravilnika in navodil ministrstva za 
vojsko in mornarnico. 

Prijave se predlagajo po krajevni ali. sreski 
združbi za gojo pismonosnih golobov, če taka združ
ba obstoji, drugače pa po taki oblastni združbi, ki 
jih pošilja po zvezi združb s svojim mnenjem vred 
v odobritev ministrstvu za vojsko in moraarnico. 

V vsakem dovolilu mora biti točno navedeno šte
vilo pismonosnih golobov, ki jih je dotični gojilec 
upravičen rediti. 

Ölen 5. 
Vsak prijavljeni gojilec pismonosnih golobov 

mora postati, preden se mu dovoli njih reja in goja, 
član združbe za gojo pismonosnih golobov. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 5. junija 1928*., št. 126/LX17. 

Člen 6. 
Vse krajevne in sreske združbe za gojo pismo

nosnih golobov v območju ene komande armijske 
j oblasti pripadajo oblastni združbi za gojo pismonos-
; liih golobov, obstoječi v kraju, kjer je središče do-
! tične armijske golobje pošte; vse oblastne združbe 

pa so včlanjene v zvezo združb za gojo pismonosnih 
i golobov, katere sedež je v Beogradu. 

j Člen 7. 

! Krajevne, sreske in oblastne združbe kakor tudi 
, zveza teh združb se ustanavljajo na podstavi svojih 
: pravil, ki jih je predhodno odobrilo in potrdilo mi-
j nistrstvo za vojsko in mornarnico, pod čigar nad-
! zorstvom so. 
i Natančnejše odredbe o načinu ustanavljanja, o 
i organizaciji, delovanju in dolžnostih vseh združb za 
\ gojo pismonosnih golobov in njih zveze kakor tudi o 
j izvrševanju nadzorstva nad njimi in njih člani gojilci 
I se predpišejo z uredbo ministrstva za vojsko in mor-
| narnico. 
I Člen 8. 

I Vsak gojilec mora imeti golobinjak, izdelan po 
1 predpisu ministrstva ZÌI vojsko in mornarnico, bodisi 
! v obliki pokritega voza, bodisi v podstrešnih pro-
' štorih, kar se ravna po udobnosti prostorov, s ka-
I terimi gojilec razpolaga. 
i Vsak gojilec mora stalno in kar najtočneje voditi 
in predlagati svoji združbi podatke o številčnem 
stanju (prirastku in izgubah), čuvanju in vežbanju 
(izvršenem letu, smeri in poti) vseh svojih pismo
nosnih golobov kakor tudi dajati vse te podatke vo
jaškim in policijskim (političnim) organom, kadar
koli jih zahtevajo. 

Prav tako morajo gojilci vežbati vse svoje pismo
nosne.golobe, pri čemer se jim je strogo ravnati po 
navodilih in predpisih ministrstva za vojsko in mor
narnico, tako da jih oddado ob mobilizaciji vojaški 
upravi izvežbane. 

Gojilcu, ki ne izpolnjuje prednjih dolžnosti, se 
z odlokom ministrstva za vojsko in mornarnico od
vzamejo golobi obenem s pravico do njih goje in 
reje. 

Člen 9. 
Vežbanje pismonosnih golobov in smeri za to 

odreja minister za vojsko in mornarnico, ki izdaja 
za vežbanje posebna navodila in posebne subvencije. 

Ko je vsako vežbanje dokončano, izvrše od
rejeni organi ministrstva za vojsko in mornarnico 
pregled in ugotove doseženi uspeh. 

Zveza združb za gojo pismonosnih golobov »me 
prirejati občasno z dovolitvijo ministrstva za vojsko 
in mornarnico tekme izvežbanih golobov. 

Člen 10. 
Združbe morajo strogo paziti na to, kako njih 

člani, goje in vežbajo golobe; zbirati morajo potrebna 
poročila od njih, kontrolirati točnost njih podatkov 
ter na njih podstavi predlagati podrobna poročila 
svoji oblastni združbi, oblastne združbe pa zvezi. 

Zveza združb mora pripraviti in predložiti na 
podstavi poročil oblastnih združb skupno izčrpno 
poročilo ministrstvu za vojsko in mornarnico in mi-
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nistrstvu za notranje posle v času, ki se določi z 
uredbo, pa tudi vselej, kadar tu pristojni organi za
htevajo. 

Natančnejše odredbe o načinu in času za pred
laganje teh poročil kakor tudi o njih obliki in vse
bini predpiši' ministrstvo za vojsko in mornarnico. 

Člen 11. 
Vsaka združba gojilcev kakor tudi njih zveza 

mora imeti svoja pravila, ki se morajo popolnoma 
ujemati s tem zakonom in s predpisano uredbo tCT 
obsezati vse dolžnosti in obveznosti združb in. njih 
članov. 

Vsaka pravila in vsaka njih izpremcmba ali do
polnitev morajo biti predhodno odobrena po ministr
stvu za vojsko in mornarnico. 

Člen 12. 
Zvezo združb in vse združbe za gojo pismonosnih 

golobov nadzira in golobinjake in delovanje vseh 
gojilcev in vobče izvrševanje tega zakona in pred
pisane uredbe kontrolira ministrstvo za vojsko in 
mornarnico ali neposredno ali pa po svojih podreje
nih komandah in, kadar se mu zdi potrebno, tudi po 
svojih stalnih ali posebe določenih zaupnikih ali po 
organih javne varnosti. 

Organi javne varnosti imajo pravico, tudi sami 
po navodilih ministrstva za vojsko in mornarnico 
pregledovati mesta, določena za čuvanje golobov, 
kakor tudi golobinjake, kadarkoli nastane sum, da 
kdo tam brezpravno redi pismonosne golobe vobče 
ali da jih redi več, nego je dovoljeno, ali da jih 
zlorablja. 

Prav tako so tudi vsa državna in samoupravna 
oblastva poklicana, skrbeti za strogo spoštovanje in-
izvrševanje vseh predpisov in naredb o pismonosnih 
golobih. 

Člen 13. 
Združba za gojo pismonosnih golobov, naj.si je 

krajevna, sreska ali oblastna, ali zveza, ki se ne 
drži ali katere organi se ne drže odredb tega 
zakona ali ne izpolnjujejo dolžnosti, predpisanih v 
njem ali v uredbi, se z odlokom ministrstva za voj
sko in mornarnico ukine in razpusti; po naravi in 
teži kaznivega dejanja pa se sme s svojimi odgovor
nimi predstavniki Ln organi vred tudi kaznovati v 
denarju oil 5000 ilo 50.000 dinarjev. 

Prodajanje in kupovanje pismonosnih golobov se 
sme dovoliti samo med pooblaščenimi gojilci pismo
nosnih golobov, ki so člani združbo za gojo pismo
nosnih golobov; ti pa morajo vsako prodajo in vsak 
nakup prijaviti svoji združbi. 

Vsaka prodaja, vsak nakup ali prenos pismonos
nih golobov brez pristojne dovolitve ali zoper pre
jeto dovolitev ima za posledico denarno kazen od 
500 do 10.000 dinarjev, odvzem golobov in prepo
ved nadaljnje reje pismonosnih golobov. 

Člen 18. 
Prav tako je prepovedan vsak uvoz pismonosnih 

golobov iz inozemstva v kraljevino "Srbov, Hrvatov 
in Slovencev in vsak njih izvoz v inozemstvo brez 
predhodne dovolitve ministrstva za vojsko in mor
narnico, ki se more dajati samo pooblaščenim gojil-
cem. 

Za vsak uvoz ali izvoz brez pristojne dovolitve 
se kaznuje storilec z zaporom do šestih mesecev in 
v denarju od 1000 do 20.000 dinarjev, golobi pa se 
mu odvzamejo. 

Člen 19 
Kdor ograža varnost1 države z uporabljanjem 

pismonosnih golobov ali omogočuje tako uporab 

Minister 
za vojsko in mornarnico : 

častni adjutant 
janje svojih golobov, se kaznuje v mirovnem stanju Njegovega Veličanstva 

- - • . . , . • M kralja, 
armijski general 

Drugače se po tem roku združbe in zveze raz
puste, lastnikom pa se odvzamejo golobi in golo
bi n jak i. 

Clon 26. 
Za izvrševanje tega zakona skrbe minister za 

vojsko in mornarnico kakor tudi minister za no
tranje posle in minister za pošto in telegraf, kolikor 
se liče fa zakon tudi njiju resortov. 

Člen 27. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj poti piše, 

obvezno moč pa dobi z dnem, ko se razglasi v «Služ
benih Novinah». 

Našemu ministru za vojsko in mornarnico pri
poročamo, naj razglasi ta zakon, vsem Našim mini
strom, naj skrbe za njegovo izvrševanje, obi as tvom. 
zapovedujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsa
komur pa, naj se mu pokoravajo. 

V T o p o l i , dne 12. maja 1928. 

Aleksander s. r. 

Vsak pisinonosni JJ 
čim kakoikuli dospe 
Hrvatov in Slovencev 
predpisnini obročkom 

z zaporom od dveh mesecev do treh let, v mobilnem 
in vojnem stanju pa z robijo do desetih let, toda v 
obeh primerih še v denarju do 100.000 dinarjev. 

Kdor stori to na račun tuje države ali redi brez
pravno pismonosne golobe zato, da bi ustregel kori
stim tuje države, se kaznuje poleg prednje denarno 
kazni v mirovnem stanju z robijo od petih do dese
tih let. v mobilnem in vojnem stanju pa z robijo od 
desetih do dvajsetih let; v težjih primerih, če je na
stopila nevarnost za državo, pa se sme kaznovati s 
smrtjo. ! 

V vseh gorenjih primerih so kazni iste, najsi se j 
je dejanje izvršilo ali samo poizkusilo. 

Ogledniki, zaloteni s pismonosnimi golobi, bodisi 
v mirovnem, bodisi v mobilnem in vojnem stanju, 
se kaznujejo vedno z največjo izmero kazni, ki so 
predpisane zanje v kazenskem, odnosno v vojaškem 
kazenskem zakoniku. 

Člen 20. 
Vsa kazniva dejanja, omenjena v tem zakonu, 

preiskujejo in sodijo po predpisih kazenskega posto-
i panja uradoma, in sicer: v mirovnem stanju glede 
! vojaških oseb vojaška in glodo nevojaških oseb 

e mora, čim se izvali ali ! civilna oblastva in sodišča; v mobilnem in vojnem 
na ozemlj.e kraljevine Srbov, stanju pa sodijo o vseh kaznivih dejanjih vojaška 
takoj brezpogojno opremiti s sodišča. — 

na levi nogi. ölen 21. 

Predsednik 
ministrskega sveta: 

Velja Vukićević s. r. 
(Podpisi 

vseh ostalih ministrov.) 

Člen 14. 
•o lob 

Natančnejše odredbe o obliki, izdelovanju, uprav-1 Denarne kazni po tem zakonu se prisojajo in po-
Ijanju, izdajanju, nameščanju in uporabljanju tt-h ; birajo na korist državne blagajne; kadar pa jih ni 
obročkov se predpišejo z uredbo. j moči izterjati, se izpremene v drugo vrsto kazni po 

Vsako brezpravno izdelovanje, dajanje, uporab- j odredbah kazenskega zakonika. 
Jjauje, snemanje aii prenarejanje teh obročkov ka-j Na korist ministrstva za vojsko in mornarnioo pa 
kor tudi vsako njih ponarejanje se kaznuje' v mirov-! s 0 vselej odvzamejo predmeti, (golobi, golobinjaki, 
nem stanju z zaporom do enega leta in v denarju od j pisma, obročki), najsi se storilec zaloti in obsodi 
5000 do 20.000 dinarjev, v mobilnem in vojnem | a | ; n e . 

Stev. S. Hadžić s. r. 
Videl in pritisnil državni 

pečat: 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde 
Milorad Vujičfć s. r. 

L. S. 

199. 
Mi 

A l e k s a n d e r - I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da. je 
skloniia narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v LVII. redni seji, ki jo je imela 
dne 30. marca 1928. v Beogradu, in da smo Mi po

trdili in' potrjujomo 

Zakon 
o izpremembah in dopolnitvah zakona 
o zaščiti industrijske svojine z dne 

17. februarja 1922.,* 
ki se glasi: 

Člen 1. 

stanju pa poleg te denarne kazni z robijo do petih 
let, kolikor ne bi spadalo dejanje v vrsto težjih kaz
nivih dejanj; obročki pa se odvzamejo. 

Člen 15. 
Prepoveduje se, ujemati, loviti, ubijati in vobče 

kakorkoli zlorabljati pismonosne golobe ia. kaj. dru
gega, kar nasprotuje njih odobrenemu namenu. 

Kdur postopa temu nasprotno, se kaznuje z za
porom do treh mesecev in v denarju od 500 do 
10.000 dinarjev. 

Člen 16. 
Kdor zaloti 'goloba, opremljenega z obročkom na 

nogi ali tudi brez obročka, toda s pismom pri njem, 
utrujenega ali ranjenega ali ga najde mrtvega, mora 
o tem takoj, najkesneje pa v 24 urah, obvestiti naj
bližjo orožniško postajo ali, če te ni v bližini, občin
sko oblastvo ter tam tudi oddati najdenega goloba s 
pismom, če je bilo pri njem. Postaja, odnosno občin
sko oblastvo, mora oddati prejetega goloba in pismo 
s prročilom. kdo in kje ju je našel, po najkrajši poti 
najbližji armijski komandi. 

Kdor bi postopal temu nasprotno, se kaznuje v 
mirovnem stanju v denarju od 1000 do 10.000 dinar
jev, v mobilnem in vojnem stanju pa poleg toga z 
robijo do petih let. 

Člen 17. 
Prepoveduje se, prosto prodajati in kupovati 

kakor tudi prenašati pismonosne golobe na ozemlju 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev brez pred
hodne dovolitve ministrstva za vojsko in mornar
nico, dobljene na posebno obrazloženo prošnjo. 

Člen 22. 
Ob mobilizaciji mora oddati vsak gojilcc pismo

nosnih golobov na poziv vojaškega oblastva v nje
govo last vse pismonosne golobe, bodisi v kraju, 
kjer so, bodisi v kraju, ki ga določi vojaško oblastvo, 
ob državnih stroških. 

V tem primeru s» izplača gojilcem odškodnina, 
katere velikost določi ministrstvo za vojsko in mor
narnico sorazmerno s številom, golobov in njih iz-
vežbanostjo. 

Člen 23. 
Onim lastnikom premičnih golobinjakov, ki so 

vojaški obvezniki, gro pravica, da se uporabljajo v 
mobilnem in vojnem stanju pri oddelkih golobje 
pošte s svojinu golobinjaki; v tem primeru so opro
ščeni služenja v vojskovnih vrstah, katerim bi pri
padali, ko ne bi imeli golobinjakov. 

Člen 24. 
Minister za vojsko in mornarnico se poobjašča, 

da izda v zmislu tega zakona o vseh ostalih vpra
šanjih, ki se nanašajo na pismonosne golobe, po
trebno uredbo in da predpiše pravilnik in navodila 
za izvrševanje in uporabljanje t-ega zakona in iz
dane uredbe. 

Člen 26. 
Združbe in zveze za gojo pismonosnih golobov, 

ki že obstoje, morajo prilagoditi najkesnojo v treh 
mesecih svoja pravila temu zakonu in izposlovati 
odobritev, ministrstva za vojsko in mornarnico; prav 
tako se morajo tudi lastniki pismonosnih golobov 
prijaviti za odobritev po tem zakonu. 

Zakon o zaščiti industrijske svojine z dne 17. fe
bruarja 1922. («Službene Novine» z dne 28. marca 
1922., št. 69/IX) se izpreminja in dopolnjuje tako-lo: 

V § 4. naj so prečrta poslednji odstavek. 
V § 6. naj se prečrtata drugi in tretji odstavek 

ter naj se nadomestita z nastopnim drugim** odstav
kom: 

«Tiskanje in stroške, določene s tem zakonom, 
vplačujejo prizadete osebe po nalogih uprave na če
kovni račun uprave pri poštni hranilnici (ček. rač. 
št. 50.301). Ko uprava vknjiži vplačano vsoto, jo 
pošlje generalni direkciji državnega računovodstva, 
pri kateri se vodi tekoči račun na korist uprave.» 

Četrti odstavek ostane kot tretji z nastopnim do
datkom: «Iz čistega donosa teh vsot sme določati 
predsednik uprave s predhodno pooblastitvijo mini
stra za trgovino in industrijo honorarje za urejanje 
,G!asnika' (§ 79.) in drugih publikacij uprave.» 

V § 8. naj se dostavita za besedami: «v obrtnem 
ali industrijskem» besedi: «, gospodarskem (pri-
vrednem)»; mod besedama: «obrtnem» in: «industrij
skem» naj se prečrta beseda: «ali» in postavi vejica; 
prav tako naj so prečrtata poslednji besedi tega 
paragrafa: «ali prodajati». 

V točki 3.) § 9. naj se postavi za besedo: «spada» 
beseda: «izključno». 

V § 11. naj se doda za dragim odstavkom na
stopni tretji odstavek: 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dno 23. maja 1928., št. 116/XXXIX; po
pravki, v izdaji z dne 14. junija 1928., št. 134/XLIV. 
— Prvotni zakon glej v Uradnem listu z dne 2. junija 
1922., št. 103/58. 

** V originalu: «trećem», kar pa jo očito tiskovna 
napaka. Op. ur. 
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«Če predloži prijavo prevzemnik pravice, ima 
tvorec izuma pravico zahtevati, da se oznaci za iz
umitelja. Označba se izvrši z vpisom v patentni re
gister in z objavo v patentnem spisu. Co se ne poda 
ta predlog sporazumno s prijavil oem med predhod
nim preizkušanjem, sklepa o dodelitvi patenta ob 
sporu odbor za osporavanje na izumiteljeve zahtevo.» 

Sedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek naj 
se razvrste kot četrti, peti, šesti in sedmi odstavek. 

Četrtemu odstavku § 12. naj se doda: «kakor 
tudi pravica do označbe njegovega imena kot tvor
ca izuma (§ 11.. tretji odstavek)». 

Na koncu prvega odstavka § 15. naj se. doda: 
«, in osebam, ki so upravičene, uporabljati kum 
(§ 28.)». 

V tretjem odstavku § 15. naj se d od ad o za bese
do: «izuma» besede: «in osebam, ki so upravičene, 
uporabljati izum (§ 28.)». 

V drugem odstavku § 16. naj se dodado za be
sedo: «imetniku» besede: «in osebam, ki so upravi
čene, uporabljati izum (§ 28.),». 

V tretjem odstavku § 20. naj se prečrtajo besede: 
«, zoper katero ni pritožbe,». 

4 Na koncu četrtega odstavka § 20. naj se doda: 
«air če se vpiše v register na prošnjo, ki se je pred
ložila upravi, preden se izvrši razlastitev (§ 28., 
tretji odstavek).» 

Napis nad §§ 21. in 22. se izpreminja ter se glasi: 
«Vpliv drugäh zakonov na patent». 

V § 21. naj se nadomesti beseda: «specialnih» z 
besedama: «drugih obstoječih». 

Tretji in četrti odstavek § 26. naj se prečrtata 
in nadomestita z nastopnima odstavkoma: 

«Če imetnik patenta neče radovoljno dati licence, 
odloči o tem uprava za zaščito industrijske svojine, 
ki odredi naknado in jamstvo, ki ju je dati, ako se 
licenca dovoli, kakor tudi ostale pogoje za ukori-
ščanje glede na značaj, izuma in okolnosti primera 
(prisilna licenca). 

Licenca se ne sme ukoriščati, dokler se po izvrs
nosti odločbe ne plača odrejeno povračilo ali ne 
deponira njega velikost.» 

V prvem odstavku § 32. naj se dodađo za bese
dama: «tako ukoriščanje» besede: «. ali ne izpriča 
nemožnosti za ukoriščanje patenta». 

V poslednjem stavku prvega odstavka § 32. naj 
se prečrtajo besede: «Toda patent se iz teh razlogov 
ne sme odvzeti» ter naj se nadomestijo z besedarrfl: 
«Toda predlog za odvzem patenta se ne sme po
dati,». 

Kot drugi odstavek naj se doda v § 32.: 
«Čo se patent odvzame, prestane njegova veljav

nost, ko postane odločba uprave izvršna.» 
. Drugi, tretji, četrti in peti odstavek § 32. naj se 

prečrtajo in nadomeste z nastopnim tretjim odstav
kom: 

«Namesto tega, da bi uprava odvzela patent, 
sme podeliti na zahtevo tožitelja, ki dokažo stro
kovno izobrazbo in sposobnost za ukoriščanje pa
tenta, prisilno licenco (§ 26.), če je mogoče doseči 
s podelitvijo prisilne licence zadostno ukoriščanje 
patenta.» 

V prvem odstavku § 33. naj so doda kot točka 3.):' 
«3.) da popis zaščitenega izuma ne izpolnjuje 

pogojev iz § 89.». 
V tretjem odstavku § 33. naj se dodasta za bese

dama: «prej prijavljenega» besede: «, še veljavne
ga», na koncu tega odstavka pa naj se doda stavek: 
«, vendar pa mora plačati v tem primeru imetnik 
licence imetniku prejšnjega patenta ustrezno nak
nado za licenco, ki jo določi pristojno civilno sodi
šče, ako se stranki ne sporazumeta». 

Sedmemu odstavku § 34. naj se doda nastopni 
stavek: «Toda v tem primeru mora plačati imetnik 
licence novemu imetniku patenta za licenco ustrezno 
naknado, ki jo določi pristojno civilno sodišče, ako 
se stranki ne sporazumeta.» 

V drugem odstavku § 36. naj se nadomeste be
sede: «vsak plastični izdelek» z besedami: «vsako 
plastično telo». 

Тобка 2.) člena 37. se izpreminja ter se glasi: 
«2.) katerih namen ala praktično uporabljanje na
sprotuje zakonom in zakonitim naredbam ali javni 
nravnosti ali ki so očito namenjeni slepljenju prebi
valstva;». 

Poslednji odstavek § 38. se izpreminja ter se 
glasi: 

«Istotako se ne smatra vzorec za novega, ako se 
bistveno ne razlikuje od drugega vzorca, prej regi
striranega za istovetne proizvode.» 

§ 42. se izpreminja ter se glasi: «Imetnik vzorca 
se mora pokoravati po členu 21. zakona tudi vsem 
zakonskim predpisom.» 

§ 45. se izpreminja. ter se glasi: «Za odvzemanje 
vzorcev se uporabljajo analogno predpisi § 32. s to 
razliko, da se sme podati predlog za odvzem vzorca 
že po preteku enega leta od dne, ko je bil vzorec 
vpisan v register.» 

Kot točka 3.) naj se postavi v § 46. nastopna 
točka: «3.) če ima vzorec ime ali predstavlja lik 
kakšne osebe, a imetnik vzorca nima dovolitve 
za to». 

Med §§ 25. in 27. v § 48. naj se vpiše § 26. 
Prvi odstavek § 49. ee izpreminja ter se gilasi: 
«Tvorniški ali trgovinski žigi so oni znaki, ki se 

uporabljajo za razlikovanje industrijskih, obrtnih in 
gospodarskih (privrednih) proizvodov od drugih njim 
podobnih proizvodov v trgovinskem prometu.» 

§ 50. se ukinja. 
Točka 2.) v § 51. se izpreminja ter se glasi: 

«ki predstavljajo državni ali javen grb, zastave, od
likovanja in druge državne embleme, uradne znake 
in punce za kontrolo in garancijo;». 

Prvi stavek točke 5.) v § 51.: «ki so . . . zna
čaja;» naj se prečrta in nadomesti z besedami: «ki 
nasprotujejo zakonom in zakonitim naredbam aH 
javni nravnosti;». 

§ 52. se izpreminja ter se glasi: 
«Žigi, ki so izključeni od zaščite po točkah 1.) 

in 2.) § 51. tega zakona, se smejo registrirati samo, 
če se prej predloži dovolitev, potrebna po veljavnih 
zakonih in predpisih glede njih uporabljanja.» 

Kot drugi odstavek naj se doda § 52. nastopni 
predpis: 

«Prepoved uradnih znakov in punc za kontrolo 
in garancijo se uporablja samo, če bi bili žigi, ki 
jih obsezajo, namenjeni oznamenovanju blaga iste 
ali podobne vrste.» 

Prvi odstavek § 54. se izpreminja ter se glasi: 
«Registrkalni žig, ki je sestavljjen i iz črk ali 

besed, ne more braniti drugi osebi, da ne bi z istimi 
znaki spravljala v promet svojega blaga, ako pred
stavljajo te črke ali besede nje ime, firmo ali naslov 
njenega obrata in niso pridobljene v slabem namenu.» 

Začetek drugega odstavka v § 54. : «Ta dTuga 
prej» naj se prečrta in nadomesti z nastopnim besedi
lom: «Ta druga oseba, katere ime, firma ali naslov 
obrata je po prvem odstavku pridobljen in identičen 
s tujim, že zaščitenim . . .» itd. 

V § 64. naj se doda prvemu odstavku kot toč
ka 5.): 

«5.) če podjetje ni obstajalo v trenutku, ko je 
bil žig odobren.» 

V drugem odstavku § 64. naj se nadomesti na
vedba: «V primerih točk 1.), 2.) in 4.)» z navedbo: 
«V primerih točk 1.), 2.), 4.) in 5.)». 

V tretjem odstavku § 65. naj se nadomeste be
sede: «v dveh letih» z besedami: «v treh letih». 

Za § 65. naj se dodado kot §§ 65. a, 65. b, 65. c in 
65. č z nazivom: 

«Kolektivni žigi» nastopni predpisi: 

«Kolektivni žigi. 
§ 65. a. 

Združbe za čuvanje skupnih industrijskih in 
vobče gospodarskih (privrednih) koristi svojih članov 
smejo prijaviti za vpis v register kolektivne žige, da 
izključno zavarujejo svojim članom uporabljanje 
kolektivnih žigov za proizvode svojih podjetij, tudi 
če združbe same nimajo lastnega podjetja. 

Za kolektivne žijge veljajo predpisi o žigih, koli
kor niso izpremenjeni z odredbami naslednjih para
grafov. 

§ 65. b. 
Prijava kolektivnega žiga mora navajati ime 

združbe in sedež njene uprave. Prijavi je treba pri
ložiti izvod združbenih pravil, iz katerih mora biti 
razvidno to-le: 

1.) smoter družbe; 
2.) osebe, ki so upravičene, uporabljati žig, in 

pogoji za uporabljanje; 
•3.) ukrepi in posledice, če bi se kolektivni žig 

zlorabil; 
4.) oseba ali osebe, ki so pooblaščene, poslovati 

v združbenem imenu. 
Vse izpremembe v zastopanju in izpremembe v 

pravilih je treba prijaviti upravi za zaščito indu
strijske Bvojine. 

§ 65. c. 

Pravica registriranega, kolektivnega žiga se ne 
more prenesti. 

§ 65. č. 

Vsaka prizadeta oseba sme zahtevati, da se ko
lektivni žig odvzemi: 

1.) ako se smoter združbe ali pogoji, ob katerih 
se uporablja kolektivni žig, bistveno izpremene; 

2.) ako združba dopušča, da se uporablja žig zo
per njena, pravila ali njene smotre. Zlasti se smatra 
za dejanje zlorabe dovolitev za uporabljanje žiga, 
dano drugim osebam. 

Za postopanje o odvzemanju kolektivnih žigov 
veljajo predpisi o postopanju za osporavanje (po
glavje V. tega zakona).» 

V drugem odstavku § 66. naj se dodado za bese
dami: «na zahtevo sodišč» besede: «ali, če gre za 
javno korist, tudi na zahtevo drugih oblastev,». 

Četrti in peti odstavek § 68. se ukinjata in na
domeščata z nastopnim četrtim odstavkom: «V pri
javnih odsekih sklepajo odbori, sestavljeni iz treh 
stalnih ali poi potrebi začasnih članov uprave.» 

V § 73. naj se dodado za besedo: «veljajo» be
sede: «, dokler se ne sklene en zakon o civilnem 
pravdnem postopanju za vso kraljevino,». 

Na koncu prvega odstavka § 80. naj se prečrta 
beseda: «in», postavi namosto nje vejica; za bese
dama.: «zaznamba spora» pa naj se dodado besede: 
«in izumiteljeva označba (§ 11., tretji odstavek)». 

§ 81. se izpreminja ter se glasi: 
«Pri upravi se vodi register vzorcev in modelov, 

ki obseza: zaporedne številke, dan vpisa, ali je vzo
rec javen ali tajen, datum, ko se je tajni vzorec vpi
sal za javnega, čas, odkdaj se računi prvenstvena 
pravica, naslov in vrsto blaga, za katero velja pra
vica vzorca, podatke o plačevanju 'letnih pristojbin, 
ime in priimek, prebivališče imetnika vzorca, od
nosno njegovega pooblaščenca. V ta Tegi&ter je treba 
vpisovati tudi vse izpremembe: prenos in prestanek 
pravice vzorca, datum odvzema, razveljavitev, opo
ziv, razlastitev, licence, zaznambe spora, zastavne 
kakor tudi vse druge stvarne pravice.» 

§ 82. se izpreminja ter se glasi: 
«iPri upravi se vodi register, žigov, ki obseza: za

poredne številke, originalni žig, dan vpisa, čas pri
jave, čas, odkdaj se računi prvenstvena pravica, ime 
in priimek, odnosno firmo in prebivalSče imetnika 
žiga in njegovega pooblaščenca, označbo podjetja, 
ki uporablja žig1, prenos pravice žiga, blago ali vrsto 
blaga, za katero velja pravica žiga, podatke o plače
vanju letnih pristojbin, prestanek pravice žiga in 
rubriko za opombe, v katero se vpisujejo tudi vse 
izpremembe: razveljavitev, opoziv, podatke o med
narodnem registriranju žiga, zaznambe spora, za
stavne in vse druge stvarne pravice.» 

V drugem odstavku § 90. naj se nadomeste be
sede: «se sme smatrati prijava» z besedami: «jo 
smatra uprava»; na koncu tega odstavka pa naj se 
nadomeste besede: «ko so se odpravili ti nedostatki» 
z besedami: «ko se je odpTava teh nedostatkov pri
občila upravi,». , 

Kot nov tretji odstavek naj se doda v § 90.: «Za 
vsako prijavo se sme priznati samo ena prvenstvena 
pravica.» 

Peti odstavek § 91. naj se prečrta, in nadomesti 
z nastopnim odstavkom: 

«Če se med rokom ne vloži na odredbo nobena 
izjava (drugi in tretji odstavek), in tudi ne prošnja 
za podaijšavo roka, se smatra prijava za umaknjeno 
in se položi med spise. Toda ta pravna posledica iz
gubi moč, ako se vloži v treh mesecih po preteku 
gorenjega roka zahtevana izjava in se obenem plača 
pristojbina v znesku prijavne pristojbine.» 

V tretjem odstavku § 94. naj se doda kot toč
ka 6.): «da popis prijavljenega izuma ne izpolnjuje 
pogojev iz § 89.». 

Prvi odstavek § 102. se izpreminja ter se glasi: 
«Prijava po razglasitvi (§ 93.) se mara z odločbo 

odbora zavrniti, če prijavilec v postavljenem roku 
ne plača stroškov za razglasitev in natisk patent
nega spisa. V tem primeru ali če se prijava iz dru
gega razloga zavrne ali umakne, izgubi prijavilec 
patenta vse dotlej pridobljene pravice iz prijave; 
posledice začasne zaščite pa prestanejo (§ 93., tretji 
odstavek).» 

V tretjem odstavku § 107. naj se nadomeste be
sede: «ko so se odpravili ti nedostatki» z besedami: 
«ko se je odprava teh nedostatkov priobčila upravi». 

§ 188. naj se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi: 

«Če ni prijava za zaščito vzorca povsem pra
vilna aH če ne ustreza: predpisom tega zakona, je 
postopati po predpisih drugega, tretjega in petega 
odstavka v § 91. tega zakona.» 

• ^ 
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Prvi odstavek § 109. se izpreminja ter se glasi: 
«Če dopolnjena ali popravljena prijava ne ustreza 

predpisom tega zakona ali če prijavilec ne vplača 
tiskarskih stroškov za razglasitev vzorca, mora pri
javni odbor tako prijavo zavrniti.» 

Kot drugi odstavek naj se doda nastopni novi 
odstavek: 

«Če bi se morala prijava zavrniti iz razlogov, 
ki niso bili prijavilcu priobčeni, ko se je predhodno 
preizkušala pravilnost prijave, mu mora dati odbor 
pred odločbo priliko, da se izjavi v postavljenem 
roku tudi o tem.» 

Prejšnji drugi odstavek tega paragfafa naj osta
ne kot tretji odstavek, prejšnji tretji odstavek pa 
naj ostane kot četrti odstavek. V poslednjem od
stavku naj se nadomesti beseda: «prizadeti» z be
sedo: «prijavilec». 

V drugem odstavku § 113. naj se nadomesti po
slednja beseda: «izvršena» z besedama: «priobčena 
upravi». 

§ 114. naj se doda nastopni tretji odstavek: 
«Če ni prijava za zaščito žiga povsem pravilna 

ali ne ustreza predpisom tega zakona, jo postopati 
po četrtem odstavku § 108. zakona.» 

V prvem odstavku § 117. naj se prečrta za bese
dama: «prisilnih licenc» beseda: «in», namesto nje 
naj se postavi vejica, za besedami: «v zmislu § 16.» 
pa naj se dodarlo besede: «in o pravici za izumite
lje vo označbo». 

V § 118. naj se doda za besedami: «Tožbe za 
osporavanje patenta, ki» beseda: «očito». 

V prvem odstavku § 124. naj se dodado za bese
dama: ««e vrši» besede: «, dokler se ne sklene en 
zakon o civilnem pravdnem postopanju za vso kra
ljevino.». 

V prvem odstavku § 126. naj se doda stavek: 
«Med stroške se morajo vračuniti tudi nagrade za
časnim članom.» 

V tretjem odstavku § 133. naj se dodado za be
sedo: «veljajo» besede: «. dokler so ne sklene en 
zakon o civilnem pravdnem postopanju za vso kra
ljevino,». 

V prvem odstavku § 137. naj se nadomesti za 
besedo: «izmed» konec stavka, ki se ukinja, z bese
dami: «stalnih članov-pravnikov uprave». 

V prvem odstavku § 138. naj se dodado za bese
dama: «formalnosti postopanja,» besede: «ki so važ
ne za pravilno rešitev spora,». 

Kot drugi in tretji odstavek naj se dodasta § 140. 
nastopna nova odstavka: 

«Na zahtevo imetnika vzorca ali modela se smejo 
vpisati v register vzorcev in modelov izvršne od
ločbe odbora za osporavanje, odnosno odločbe kasa-
cijskega odbora, s katerimi je odločeno: 

v sporu za uničitev: 
1.) da izvestna odrejena činjenica ne ovira vzor

cu sposobnosti za zaščito (§§ 36., 37. in 38.); 
2.) da izvesten izum ni identičen s predmetom 

prejšnjega vzorca ali modela; 
v sporu za odvzem pa: 

da je predmet vzorca ali modela izdelan po pred
pisih §§ 45. "in 32. tega zakona. 

V vsem drugem veljata poslednja dva odstavka 
§ 135. tega zakona.» 

V drugem odstavku § 141. naj se nadomesti 
označba: «na § 64., točkah 1.) in 2.)» z označbo: «na 
§ 64., točkah L), 2.) in 5.)». 

Kot tretji in četrti odstavek naj se dodasta § 141. 
nastopna nova odstavka: 

«Na zahtevo imetnika žiga se smejo vpisati v 
register žigov izvršne odločbe odbora za ospora
vanje, odnosno odločbe kasacijskega odbora, s ka
terimi je odločeno v sporu za uničitev: 

1.) da izvestna odrejena činjenica ne ovira žigu 
sposobnosti za zaščito (§§ 49., 51., 52., 54., 64., 
točki 3. in 4. § 56.); 

2.) da izvesten znak ni identičen s prej zaščite
nim žigom (§ 154., poslednji odstavek).» 

V vsem drugem veljata poslednja dva odstavka 
§ 135. tega zakona. 

Kot četrti, peti in šesti odstavek naj se đodado 
§ 142. nastopni predpisi: 

«V sporih, v katerih utegnejo nastati zaradi pred
logov pravdnih strank upravi posebni stroški, n. pr. 
za priče, izvedence, lokalne oglede, odredi uprava, 
katera izmed pravdnih strank mora položiti vsoto, 
da se pokrijejo ti stroški. Preden izda svojo odJočbo 
ali odredi narok, sme zahtevati uprava od prigovor-
nika ali tožitelja vsoto za nagrado začasnim članom 
pristojnega odbora. V odločbi o prigovoru ali tožbi 

se odredi, katera izmed pravdnih strank mora po- • 
vrniti te stroške. i 

Če pravdna stranka ne položi zahtevane vsoto in 
če je ne bi začasno položila nasprotna stranka, od
pade posel, združen s stroški, o čemer se morata 
stranki obvestiti obenem z odredbo o zahtevanih 
stroških. 

Kolikor nima ta zakon posebnih predpisov o po
stopanju pri osporavanju, se uporabljajo, doklor se 
ne sklene en zakon o civilnem pravdnem postopanju 
za vso kraljevino, analogni predpisi zakona o sodnem 
postopanju v civilnih pravdah, veljavni v kraljevini 
Srbiji.» 

Za § 142. naj so dodado kot §§ 142. a, 142. b, 
142. c, 142. č in 142. d z nazivom: «Upostavitev pra
vice v prejšnji stan» nastopni predpisi: 

«Upostavitev pravice v prejšnji stan. 
§ 142. a. 

Kdor zbog nepričakovanega ali ncodklonljivega 
dogodka ni utegnil držati roka, s katerim je po pred
pisih tega zakona združena neizogibna izguba pra
vice, sme zahtevati od uprave za zaščito industrij
ske svojine upostavitev te pravice v prejšnji stan. 

Ta upostavitev se ne prizna, če prigovornik za
mudi rok za vložitev prigovora ali rok za pritožbo. 

§ 142. b. 
Prošnjo za upostavitev je treba vložiti v enem 

mesecu od dne, ko je ovira prestala, vsekakor pa 
najkesneje v enem letu od dne, ko je rok iz § 142. a 
potekel. 

O podanem predlogu sklepa odbor, pri katerem 
bi se bilo moralo izvršiti zakesnelo opravilo. Kar зе 
tiče odločb in pritožb glede teh prošenj, veljajo ob
stoječi predpisi. 

Prosilec mora navesti vse okolnosti, na katere 
opira svojo zahtevo in predložiti dokaze zanjo, 
kolikor ne bi bili upravi znani. Obenem s prošnjo je 
treba izvršiti opuščeno opravilo. 

Če je glede prošnje za upostavitev tudi kaj na
sprotnih strank, se mora predložiti tudi prepis proš
nje s prilogami, da se pošljejo nasprotni stranki, ki 
mora predložiti nanjo odgovor v postavljenem roku. 

§ 142. c. 
Predpisi §§ 142. a in 142. b se uporabljajo tudi 

na one primere zamujenih rokov, ki so se dogodili, 
preden so stopili v veljavo ti predpisi. V tem pri
meru poteče rok za vložitev prošnje na poslednji 
dan tretjega meseca po razglasitvi tega zakona, ra
zen če enoletni rok iz § 142. b, prvega odstavka, še 
ni potekel. 

Na roke, ki so predpisani za vlaganje prvenstve
nih dokazov: za prijave patentov, vzorcev in žigov, 
predloženih po členu 4. revidirano konvencije carin
ske unije iz teta 1883., se to določilo ne uporablja. 

§ 142. č. 
Pravice, ki so jih medčasno pridobile druge osebe 

do takrat, ko se vloži prošnja za upostavitev prestale 
pravice, se š to upostavitvijo pravico ne kršijo. 

§ 142. d. 
Prošnja za upostavitev je zavezana specialni dr

žavni pristojbini. Dospele kakor tudi naknadne pri
stojbine, za katere je bil rok zamujen, se morajo 
plačati v določenem zakonskem znesku, ko se vloži 
prošnja. Te pristojbine se morajo vplačati, ko se 
vloži prošnja za upostavitev.» 

V prvem odstavku § -143. naj se nadomeste be
sede: «spravlja v promet ali prodaja» z besedami: 
«spravlja v .promet». 

V drugem odstavku § 144. naj so nadomeste be
sede: «spravlja v promet ali prodaja» z besedami: 
«spravlja v promet». 

V točki 1.) § 145. naj se' nadomeste besede: 
«pušča v promet ali prodaja» z besedami: «spravlja 
v promet». 

V točki 1.) § 146. naj se nadomeste besede: «pu
ščati v promet ali prodajati» z besedami: «spravljati 
v promet,». 

Tretji odstavek § 148. se izpreminja ter se glasi: 
«Dokler se ne sklene en kazenski zakon o sodnem 
postopanju glede kaznivih dejanj za vso kraljevino 
za dejanja te vrste — kolikor ni specialnih predpisov 
v tem zakonu — se uporabljajo obči predpisi kazen
skega zakona in zakona o sodnem postopanju glede 
kaznivih dejanj, veljavni za območjo pristojnega 
sodišča.» 

§ 148. naj se doda nastopni osmi odstavek: 
«Če se obtoženec oprosti kazni, a se vendarle 

ugotovi obstoj prekršitve v objektivnem zmislu, 
mora vpisati sodišče na obtoženčevo zahtevo v raz

sodbo, da je postopati s predmeti prekršitve po še
stem odstavku tega paragrafa.» 

Prvi odstavek § 156. se izpreminja ter se glasi: 
«Za prijavo vzorca, modela ali žiga se mora ta

koj, ko se vloži prijava, plačati prijavna pristojbina 
60 dinarjev, za kolektivni žig pa 100 dinarjev; za 
vsako leto zaščite vzorca, modela ali žiga se plača 
letna pristojbina 50 dinarjev, za kolektivni žig pa 
pristojbina 100 dinarjev.» 

V prvem odstavku točke 6.) § 158. naj se pre
črtata besedi: «kakor tudi» in naj se dodado na 
koncu tega odstavka nastopne besede: «, kakor tudi 
za vpis izumiteljeve označbe (§ 11., tretji odstavek);» 

V točki 6.) § 158. naj se postavi v začetku tret
jega odstavka nastopni dodatek: «za vpis vsake 
druge izpremembe v registrih kakor tudi (za vpis 
vsako izpremembe . . .)». 

Kot nova točka 9.) naj se doda v § 158. nastopni 
predpis: 

9.) Za prošnjo za upostavitev v 
prejšnji stan (§ 142. d) 100 dinarjev.» 

V poslednjem odstavku § 158. se izprominjajo 
besede: «pod 1.) do 8.)» ter se glase: «pod 1.) do 9.)». 

Drugemu odstavku § 159. naj se doda za bese
dama: «se pobirajo» stavek: «, kolikor ni določeno 
s tem zakonom kaj drugega,». 

§ 159. a se ukinja. 
§ 161. naj se doda kot novi četrti odstavek na

stopni predpis: 
«Državljani naše kraljevine smejo zahtevati, da 

se uporabljajo na njih korist določila mednarodnih 
pogodb za zaščito industrijske svojine vedno, kadar 
jim dajo ta določila več koristi, nego bi jih imeli po 
predpisih notranjih zakonov naše kraljevine.» 

Člen 2. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 
obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah». 

Našemu ministru za trgovino in industrijo pri
poročamo, naj razglasi ta zakon, vsem Na^m mini-

i strom, naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom 
| zapovedujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsa-
! komur pa, naj se mu pokoravajo. 
j V B e o g r a d u , dne 27. aprila 1928. 

! Aleksander s. r. 
Minister Predsednik 

za trgovino in industrijo : ministrskega sveta: 
dr. M. Spaho s. r. Velja Vuklćević s. r. 

Videl in pritisnil državni (Podpisi 
pečat: vseh ostalih ministrov.) 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde 

Mil. Ant. VuJičic s. r. 
L. S. 

Uredbe osrednje vlade. 
2 0 0 . 

Prav i ln ik 
ministra za trgovino in industrijo» 
e katerim se izpreminja naredba z dne 
17. novembra 1920. o izvrševanju nredbe 

o zaščiti industrijske svojine.1" 

Na podstavi § 163. zakona o zaščiti industrijske 
svojine z dne 17. februarja 1922., izpremenjenega z 
zakonom o njega izpremembah in dopolnitvah z dne 
27. aprila 1928., predpisujem skladno z odločbo teh
ničnega zbora delegatov mednarodne unije za indu
strijsko svojino z dne 23. oktobra 1926. nastopne 
izpremembe zgoraj omenjene naredbe o izvrševanju 
zakona o zaščiti industrijske svojine: 

Člen 1. 
Naslov naredbe se izpreminja ter se glasi: «Pra

vilnik za izvrševanje zakona o zaščiti industrijske 
svojine». 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 23. maja 1928., št. 1,16/XXXlX; po
pravki v izdaji z dno 14. junija 1928., št. 134/XL1V. — 
Naredbo z dno 17. novembra 1920. glej v Uradnem 
listu z dne 5. januarja 1921., št. 2/1, njene izpre
membe in dopolnitve pa v Uradnem listu z dne 14ega 
aprila 1921., št. 98/38. 
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Člen 2. 
V vseh predpisih naredbe, kjer stoje besede: 

«uredba o zaščiti industrijske svojine», naj se na-
domeste z besedami: «zakon o zaščiti industrijske 
svojine», kjer pa stoji beseda (v originalu): «mu
stra», naj se nadomesti z besedo: «uzorak» (vzorec), 
beseda: «naredba» pa z besedo: «pravilnik». 

Člen 3. 
§ 0. naredbe se izpreminja ter se glasi: 
«Prisega po § 67. zakona o zaščiti industrijske 

svojine se glasi za člane uprave: 
.Jaz N. N. prisezam na vsemogočnega Boga, da 

bom vladajočemu kralju N. N. zvest, da bom izvrše
val svojo dolžnost točno in vestno in da se bom 
ravnal pri izrekanju pravice, ne glede na osebo, samo 
po zakonu. Tako mi Bog pomagaj.' 

Ostali ukazni uradniki uprave prisezajo tako, ka
kor je predpisano za administrativne uradnike v 
zakonu o civilnih uradnikih in ostalih državnih usluž
bencih.» 

V § 13. se izpreminja prvi odstavek ter se glasi: 
«Vsa vplačila, ki so polagajo kot tiskarski stro

ški, ali vplačila, ki jih predpiše uprava posebe, se 
vplačujejo po nalogih uprave na čekovni račun 
uprave pri poštni hranilnici (ček. rač. št. 50.301). Ko 
se vknjižijo, pošlje uprava vplačano vsote generalni 
direkciji državnega računovodstva, pri kateri se 
vodi tekoči račun na korist uprave.» 

V § 19. naj se prečrta v drugem stavku beseda: 
«Tehničnim». 

§ 25. se dodajata novi točki 7.) in 8.), ki se gla
sita: 

«7.) za zahtevo za izumiteljevo označbo (§ 11., 
tretji odstavek, omenjenega zakona); 

8.) za zahtevo za upostavitev pravice v prejšnji 
stan (§ 142. a omenjenega zakona);». 

Dosedanja točka 7.) naredbe naj stoji kot toč
ka 9.). 

§ 27. naj se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
«Izumiteljeva označba z objavo v patentnem 

spisu se izvrši tako, da se postavijo v zaglavju pa
tentnega spisa pod imenom imetnika patenta v okle
paj ime, priimek:, poklic in stanovališče onega, ki se 
označuje za izumitelja.» 

Drugi odstavek § 29. naj se prečrta. 
V prvem odstavku § 30. naj se nadomesti beseda: 

«da» z besedama: «tudi če». 
V § 39. naj se vpiše kot prvi nov odstavek, ki 

se glasi: 
«Začasnim članom uprave se odrejajo specialne 

nagrade, katerih velikost odmerja po vrsti posla 
predsednik uprave ali pristojni odbor, vpoštevaje 
uporabljeni trud in druge okolnosti.». 

Dosedanji prvi odstavek § 39. naredbe naj stoji 
kot drugi odstavek. 

§ 42. se izpreminja ter se gilasi: 
«Vsebino prijave predpisuje § 87. zakona o za

ščiti industrijske svojine. Razen podatkov iz točke 1.) 
tega paragrafa je treba označiti v prijavi tudi pri-
javilčevo narodnost, nadalje državo, v kateri stanuje 
v trenutku, ko se vloži prijava. Vobče je treba ozna
čiti točni prijavilčev naslov kakor tudi pooblaščen
ce* naslov, če ne vloži prijave prijavilec sam. Rod
binsko ime se mora jasno razlikovati od drugih po
datkov. 

Iz prijave mora biti jasno razvidno, ali zahteva 
latent ena ali več oseb, fizičnih in moralnih, med 
katero s© štejejo tudi vse vrste družb. 

Če je več prijavilčev, pa ne navedejo skupnega 
zastopnika, je treba označiti koga, ki se mu vro-
čajo vsa uradna obvestila. 

Priloge prijave predpisuje § 88. navedenega za
kona.» 

§ 47. naj se dodado za tretjim odstavkom na
stopni novi odstavki, ki se glase: 

«Popis je treba izdelati brez črtanja in brez iz-
prememb ali dodatkov; če se jo storilo kaj takega, 
mora to prijavilec ali njegov zastopnik na koncu 
popisa zapisati in overoviti. 

Besedilo popisa ne sme obsezati nariskov.» 
§ 48. so izpreminja ter se glasi: 
«Da se laže natisneta popis in reprodukcija na-

riskov, se morajo prijavilci strogo ravnati po nastop
nih določilih: 

Za vse spise prijavo je uporabljati beli in nopro-
zoren papir 29 do 34 cm dolg in 20 do 22 cm širok. 

Vse vloge, spisane z roko ali s strojem ali dru
gače izdelane, je treba čitno napisati s temno (za
tvoreno) tinto ali trpežno barvo samo na eni strani 

lista. Na levi strani vsakega spisa, se mora pustiti 
prazen prostor 3 do 4 cm ; pri popisu pa se pušča 
tudi prostor primeroma 8 cm na zgornjem delu prve 
strani kakor tudi zadosti prazen prostor med vrsta
mi. Strani popisa se zaznamenujejo s številkami. 

Nariski se vlagajo v dveh izvodih ter se izdelu
jejo na papirju te-le velikosti: 

33/21 cm oblika L, 
33/42 cm oblika П. 
Ta večja oblika naj se uporablja samo, če je 

glede na podrobnosti, ki so potrebne za razumevanje 
nariska, izključena uporaba manjše oblike ali če bi 
se pri tej obliki preveč povečalo število listov.» 

§ 49. se izpreminja ter se glasi: 
«Nariski se obrobljajo z navadno črno črto, od

daljeno 2 cm od robu lista. V prostoru zunaj tega 
obrobka se zapisujejo nastopni podatki: 

V zgornjem levem oglu ime onega, ki prijavlja 
izum, v zgornjem desnem oglu številka narisnega 
lista (list L, II., ID, itd.), na sredi naslov izuma, 
kolek naj se prilepi v zgornjem desnem oglu; prija
vilec, odnosno- njegov zastopnik, naj se podpiše v 
spodnjem desnem oglu lista. 

Vsako sliko nariska je treba označiti s števil
kami po vrsti, kakor so na listih predstavljene, ne 
gledo na številko listov (1., 2., 3. itd.). 

Poedini sestavni deli predmetov, predstavljeni 
na sliki, naj se označijo s črkami (v latinici) ali pa 
s številkami; iste dele je treba opremiti z ustreznim 
istim znakom v vseh slikah. 

Popis naj se sklicuje na nariske tako, da navaja 
številke slike in dotično črke ali številke. 

Nariski ne smejo imeti pojasnil.» 
§ 50. se izpreminja ter se glasi: 
«Nariske je treba izdelati po pravilih tehničnega 

risanja s črnim tušem. 
En izvod nariska se mora izdelati na belem, moč

nem in gladkem papirju, ki se ne sveti; drugi izvod 
pa, Id služi za reprodukcijo, mora biti izdelan na 
prozornem platnu za kopiranje nariska. Vendar pa 
se smeta tuđi oba izvoda predložiti na takem platnu. 

Crte iste veljave morajo biti enake debelino; po
ševno črtkane črte, označujoče prereze konstruktiv
nih delov, ki leže drug poleg drugega, ne smejo pre
hajati iz enega konstruktivnega dela v drugega. 

Barvanje je dovoljeno samo na narisku, ki ni na
menjen za reprodukcijo, če je to potrebno za sen
čenje ali za označevanje materiala, ki se uporablja. 

Nariski na močnem papirju se morajo predlagati 
nepreganjeni, tako da ni na njih ne zgibov ne pre
lomov.» 

Drugi odstavek § 51. se izpreminja ter se glasi: 
«Temperatura se označuje po Celziju, gostota pa 

v obliki specifične teže. Za električne odinice veljajo 
predpisi, ki so sprejeti v mednarodnem režimu; pri 
kemijskih oznamenilih pa so morajo uporabljati obče 
sprejeti simboli atomske teže in molekularne for
mule.» 

Dodaja se nov § 53. a, ki se glasi: 
«Če je v prošnji za upostavitev kaj nedostatkov, 

je treba naročiti prosilcu pred rešitvijo, naj v po
stavljenem roku odpravi te nedostatke. 

Če gre za upostavitev pravice, ki je že vpisana 
v javni register, je treba tudi odločbo o upostavitvi 
vpisati v register. 

Ce se izda odločba o upostavitvi pravice, katere 
prestanek je bil uradoma objavljen, je treba objaviti 
odločbo o upostavitvi v ,Glasniku' uprave. 

Glede pravic, ki so jih medčasno pridobile druge 
osebe do že upostavljene pravice, veljajo obstoječi 
predpisi o pravici prvotnega uporabljanja (§ 14.).» 

V drugem odstavku § 54. naj se postavi namesto: 
«(priloge V., VI. in VII.)»: «(prilogi P7. in V.)». 

§ 55. naj se doda četrti; odstavek, ki se glasi: 
«Nariski ali slike (fotografije) se predlagajo na 

papirju, ki je velik 33/21 cm; obrobljeni morajo biti 
s pravilno črno črto tako, da ima ves narisek esteta 
sko obliko. Zunaj obrobka je treba postaviti v zgor
njem oglu prijavilčevo ime in njega priimek kakor 
tudi naslov modela, odnosno vzorca, v spodnjem 
oglu pa prijavilčev, odnosno zastopnikov podpis.» 

Prvi odstavek § 56. se izpreminja ter se glasi: 
«Če znaša v prijavi žiga popis blagovne vrste 

(§ 111., točka 2. zakona o zaščiti industrijske svo
jine) več nego 25 besed, ni navesti popisa v prijavi 
sami, ampak gâ je v obliki seznamka priložiti v stirili 
izvodih prijavi in v tej se je sklicevati na priloge.» 

Točka 4.) § 57. se izpreminja ter se glasi: 
«4.) da se' opraščajo plačila pristojbin po posled

njem odstavku § 159. navedenega, zakona.» 

V začetku drugega odstavka § 60. naji se pre
črtata besedi: «Vsako leto», tako da se glasi ta za

četek: «Minister za trgovino in industrijo postavi 
za člane» itd. 

V poslednjem odstavku § 66. naj se nadomesti 
številka: «60» s številko: «100». 

Člen 4. 
V prilogi I. se izpreminja I. razred ter se glasi: 

«I. P r e č i š č a n j e in p r i p r a v l j a n j e r u d , 
r u d n i n ( p r e d e l o v a n j e b l a t a in i z g o r -

k o v): 
1.) mehanično izločanje (na mokri način), od

vajanje blata, klasificiranje in sortiranje; 
2.) magnetsko in električno izločanje; 
3.) izločanje s splavljanjem.» 
V V. razredu se izpreminja razdelek 1.) ter se 

glasi: 
«1.) vrtanje v globino in priprave za to;». 
VI. razredu naj se dodasta razdelka 7.) in 8.), ki 

se glasita: 
«7.) destilacija in rektifikacija alkohola; 

8.) čiščenje sodov.» 
VII. razred se izpreminja ter se glasi: 

«VIL I z d e l o v a n j e p l o č e v i ne, k o v i n s k i h 
c e v i ; c e v n i h n a s t a v k o v i n ž i c e k a k o r 

t u d i v a l j a r n i c e : 
1.) valjarnice za kovino; 
2.) izdelovanje pločevine, kovinskih cevi in cev

nih nastavkov; 
3.) predelovanje pločevine in cevi (izdelovanje, 

zvijanje, rezanje); 
4.) predelovanje žice; 
5.) izdelovanje igel in žebljev; 
6.) izdelovanje posebnih predmetov (vijakov, 

koles, obročev, lopat, krogel itd.) z valjanjem.» 
VIII. razred se izpreminja ter se glasi: 

«VIII. B e l j e n j e , p r a n j e , t i & k a n j e t k a n i n , 
a p r e t u r a : 

1.) čiščenje, valjanje (mehanični del); 
2.) izdelovanje ravnih, enakomernih, gladkih in 

vzorčastih površin, izpopolnjevanje in naknadna dela, 
proizvajanje in izdelovanje linoleja in povoščenega 
platna; 

3.) beljenje; 
4.) barvanje, luženje, mercerizacija; 
5.) tiskanje tkanin (kemijski del); 
6.) apretura (kemijski del); 
7.) pranje in likanje perila (mehanični del); 
8.) plisiranje.» 
X. razredu naj se dodasta razdelka 4.) in 5.), ki se 

glasita: 
«4.) podžigala; 
5.) destilacija goriva in postopki za pridobivanje 

postranskih produktov.» 
V XI. razredu se izpreminja razdelek 2.) ter se 

glasi: 
«2.) mape, zbiralniki za pisma, bloki.» 
V XII. razredu se izpreminja razdelek 6.) ter se 

glasi: 
«6.) raztapljanje, kristaliziranje, zgoščevanje, bi

strenje, izločanje, precejanje;» 
dodasta pa naj se razdelka 7.) in 8.), ki se glasita.: 

«7.) katalizatorji; 
8.) elektrokemijski aparati in postopki.» 
V XIII. razredu se izpreminjajo razdelki 2.), 3.), 

4.) in 5.) ter se glase: 
«2.) predhodno razgrevanje in čiščenje vode za 

napajanje parnih kotlov, oprema, za napajanje in za 
urejanje vodnega obtoka; 

3.) vodokazi (priprave, ki kažejo vodno višino), 
signalne in varnostne priprave; 

4.) parne cevi, sušenjo in razgrevanje pare, pri
prave za odvajanje zgoščene vode, priprave za od
vajanje pare in za izločanje olja iz kondenzatov; 

5.) čiščenje kotlov in cevi od kotlovca, blata in 
rje, pritrjanje in uvaljanje cevi;». 

V XTV. razredu se izpreminja razdelek 5.) ter se 
glasi: 

«5.) posebne naprave za ukoriščanje parne sile.» 
V XVII. razredu se izpreminja razdelek 2.) ter 

se glasi: 
«2.) ledenice, omare za led in za ohlajanje in 

transportna sredstva za ohlajanje;». 
V XVIII. razredu se izpreminjata razdelka 1.) 

in 2.) ter se glasita: 
«1.) pripravljanje rud (praženje, tiljanje [,švelo-

vanje'], briketiranje itd.), proizvajanje sirovega že
leza (plavžj in kupolne peči, razgrevalniki zraka); 

2.) predelovanje sirovega železa, čiščenje, izdelo
vanje in plemieiničenje .železa in, jekla (plamene, 
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Bessemerjeve hruške in Martinove topilne peči, 
pudlanje, pretapljanje z redukcijo [,frišovanje']), 
oklopne plošče, kaljenje.» 

V XIX. razredu se izpreminjajo razdelki 1.), 2.) 
in 3.) ter se glase: 

«1.) gTadnja železnic (tir in pritekline), razen 
mostov; 

2.) gradnja cest in mostov, tlakovanje (teracanje), 
vštevši trge in igrališča; 

3.) čiščenje ulic, cest in tirov ;> 
doda. pa naj se razdelek 4.), ki se glasi: 
«4.) gradnja tunelov.» 
V XXI. razredu se izpreminjajo razdelki 3.), 4.), 

5.), 8.) in 9.) ter se glase: 
«3.) prevodniki, gradnja električnega omrežja in 

material za električno omrežje (stikala, varovala in 
stični razpored); 

4.) električni stroji; 
5.) elektromeri in električni aparati; 
8.) priprave za reguliranje električnih tokov, 

elektrode (razen elektrod za topilništvo); 
9.) ostali električni aparati (kondenzatorji, avto

matična prekinjala).» 
ХХП. razred se izpreminja ter se glasi: 

«XXII. B a r v i l a , p o k o s t i , l a k i , p l e s k a l a 
in l e p i l a : 

1.) umetna (sintetična) organska barvila; 
2.) rudninska, rastlinska in živalska barvila; 
3.) pokosti, laki, sikativi, smole; 
4.) pleskala in sredstva za izolacijo; 
5.) klej, zamazka in druge lepljive snovi.» 
XXTV. razredu naj se doda razdelek 8.), ki se 

glasi: 
«8.) plinski generatorji in njih potrebščine, gene-

ratorski plin.» 
V XXVn. razredu se izpreminja razdelek 1.) ter. 

se glasi: 
<1.) priprave za zgoščevanje in razredčevanje 

zraka (mehovi, nihajoča puhala, brizgalna puhala 
itd.);». 

XXVrH. razredu naj se doda razdelek 3.), ki se 
glasi: 

«3.) stroji in postopki za izdelovanje jermenov.» 
V XXX. razredu se izpreminja razdelek 6.) ter 

se glasi: 
c6.) higienski in farmacij ski preparati, farmacij-

ski pomožni preparati, zavoji in povoji, obkladki, 
desinfekcija, sterilizacija, razpršilniki.» 

V XXXI. razredu se izpreminja razdelek 1.) ter 
se glasi: 

«1.) kalupovanje, stroji in pesek zakalupovanje;». 
V ХХХШ. razredu se izpreminja razdelek 3.) tea

se glasi: 
c3.) priprave za friziranje in manikiranje, orodje 

za zapenjanje;». 
XXXIV. razredu naj se doda razdelek 6.), ki se 

glasi: 
«6.) kloseti in kopalnice». 
XXXVI. razredu naj se doda razdelek 6.), ki se 

glasi: 
«6.) izolatorji toplote». 

XXXVni. razredu naj se doda razdelek 5.), ki se 
glasi: 

«5.) trstje, pluta in njima podobne snovi». 
V XL. razredu se izpreminja razdelek 2.) ter se 

glasi: 
<2.) pridobivanje kovin, metalurške peči (kate

rim se prištevajo tudi električne peči in njih potreb
ščine;» 

doda pa naj se razdelek 4.), ki se glasi: 
c4.) elektrometalurgija». 
V XLn. razredu se izpreminja razdelek 5.) ter se 

glasi: 
«5.) priprave za merjenje plinov, vode, vohuna 

in brzine;». 
V XLV. razredu se izpreminja razdelek 5.) ter 

se glasi: 
«5.) živinoreja, lov, ribarstvo, uničevanje žival

skih škodljivcev, veterinarstvo (mehanični del);» 
doda pa naj se razdelek 8.), ki se glasi: 
«8.) melioracija, osuševanje tal.» 
V XLVI. razdelku se izpreminja razdelek 2.) ter 

se glasi: 
«2.) krmilska in ravnalna oprema, ventili (od

rt uski, karburator ji, prižigalniki, hladilniki, priprave 
za sproževanje motorjev, navedenih pod 1., in njih 
potrebščine);» 

doda pa naj se razdelek 50, ki se glasi: 
«5.) plinske turbine». 
V XLVn. razredu se izpreminja razdelek 1.) ter 

se glasi: 
«1.) pritrjevalni deli;». 
V XLVni. razredu se izpreminja razdelek 2.) ter 

se glasi: 
«2.) prevlake kovin ne na električni način in ob

delovanje kovin, razprsilniki;». 
V XLIX. razredu se izpreminja razdelek 1.) ter 

se glasi: 
«1.) orodni stroji;». 
V L. razredu se izpreminja razdelek 1.) ter se 

glasi: 
«1.) mlinarstvo v ožjem zmislu;» 
doda pa naj se razdelek 3.), ki se glasi: 
«3.) presevala.» 
V LI. razredu se izpreminja razdelek 3.) ter se 

glasi: . 
«3.) mehanične glasbene priprave, glasbeno po

možno orodje in glasbene potrebščine vobče». 
V LDL razredu se izpreminjajo Tazdelki 1.), 2.) 

in 4.) ter se glase: 
«1.) pripravljanje hrane; 
2.) konserviranje, posode in sterilizacija; 
4.) izdelovanje sladčic.» 
V LV. razredu se izpreminja razdelek 3.) ter se 

glasi: 
«3.) kemijski del, aparati za kuhanje celuloze, 

pridobivanje in predelovanje celuloze.» 
LVn. razred se izpreminja ter se glasi: 

«LVII. F o t o g r a f i j a i n k i n e m a t o . g r a f i j a » . 

LXI. razred se izpreminja ter se glasi: 
«LXI. R e š e v a l n e i n g a s i l n e p r i p r a v e : 

1.) reševalne pripravo (razen za reševanje na 
morju); 

2.) gasilni postopki in gasilne priprave.» 
V LXin. razredu se izpreminja razdelek 1.) ter 

se glasi: 
«1.) kolarstvo, otroški vozički, sanke;» 
doda pa naj se razdelek б.), ki se glasi: 
«5.) potrebščine in signalne potrebščine». 
V LXVII. razredu naj se doda razdelek 4.), ki se 

glasi: 
«4.) puhala na pesek.» 
V LXVni. razredu se izpreminja razdelek 2.) ter 

se glasi: 
«2.) okovi, ključi, priprave za odpiranje, pri-

trjanje in pridrževanje vrat in oken;». 
V LXXII. razredu se izpreminja razdelek 5.) ter 

se giasL 
«5.) municija, nje vkladanje in transportiranje;». 
LXXIV. razredu naj se dodado razdelki 1.), 2.) 

j in 3.), ki se glase: 
I «1.) požarni signali; 
I 2.) hišna signalizacija; 
j 3.) signalizacija v pripravah.» 

V LXXV. razredu se izpreminja razdelek 1.) ter 
j se glasi: 

«1.) žveplo, žveplov dioksid, žveplova kislina, 
hlorovodikova kislina, dušikove (azotove) kisline in 
njih soli, ogljikova kislina;». 

LXXVII. a razredu naj se doda razdelek 4.), ki 
se glasi: 

«4.) obče napravo in potrebščine». 
LXXXIV. razredu naj se dođado razdelki 1.), 2.) 

in 3.), ki se glase1: 
«1.) gradnja obal, luk, kanalov, jež; 
2.) gradnja temeljev; 
3.) trebljenje.» 
LXXXV. razredu naj se doda razdelek 4.), ki se 

glasi: 
«4.) nadomestki rudninske vode.» 
LXXXVI. razredu naj se doda razdelek 3.), ki se 

glasi: 
«3.) pletenje trstja in šibja, žična pletiva.» 
V LXXXVIII. razredu se izpreminja razdelek 2.) 

ter se glasi: 
c2.) vetrenjače in priprave za ukoriščanje vetra;». 

Člen 5. 

Ta pravilnik stopi v veljavo obenem z zakonom 
o izpremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti in
dustrijske svojine z dne 17. februarja 1Q22. 

V B e o g r a d u , dne 1. maja 1928. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 

List in natisnjeno delo, ki ju je pre
povedano uvažati in razširjati.'" 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 6060 z dne 30. maja 1928. je prepovedano, uva
žati v našo državo in razširjati v njej list «Apa-
irarea.», ki izhaja v romunskem jeziku v Kluju (Ro
munija), ker je priobčil v 18. številki z dne 26ega 
aprila 1928. žalitve Njegovega Veličanstva kralja. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 5. junija 1928.; D. Z. br. 6060. 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 6037 z dne 1. junija. 1928. je prepovedano, uva
žati v našo državo in razširjati v njej veliko natis
njeno delo «Das Erdbild der Gegenwart. Für das 
deutsche Volk herausgegeben von Walter Gerbing», 
ki ga je izdalo v Leipzigu v nemškem jeziku založ
ništvo List & von BTessendorf, in sicer dva zvezka 
leksikonskega formata. To delo je opremljeno s sli
kami, zemljevidi io ostalimi umetniškimi izdelki. Pro
daja se v knjigarni «Nemačkog izdavačkog zavoda» 
v Novem Sadu, bržkone pa tudi po drugih knjigar
nah v naši državi. 

To delo je prepovedano zato, ker je v njem čla
nek o naši domovini, ki obseza netočnosti o jezikov
nem območju in druge tendenčne navedbe zoper 
našo državo. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 5. junija 1928.; D. Z. br. 6037. 

Razglas, da je viza med naso državo 
in Češkoslovaško začasno ukinjena.* 

Viza potnih listov za naše državljane, ki potujejo 
v Češkoslovaško, in za češkoslovaške državljane, ki 
potujejo v našo državo, je za čas od dne 15. junija 
do dno 30. septembra 1928. ukinjena. 

Iz konzularno-trgovinskega oddelka 
ministrstva za zunanje posle v Beogradu, 

dne 6. junija 1928.; K. T. br. 3653. 

Razglas o prodajanju malodimnega 
revolvrskega smodnika.** 

Gospod minister za vojsko in mornarnico je od
redil z odlokom Л. V. br. 7846 z dne 30. maja 1928. 
na predlog upravnika tvornice za smodnik v Obili-
covu št. 571 z dne 12. татса 1928., skladno s čle
nom 19. b) uredbe o ureditvi ministrstva za vojsko 
in mornarnico, da se prodaja malodimni revolvrski 
smodnik, ki ga izdeluje tvornica za smodnik v Obi-
lićevu, privatnim potrošnikom po 200 (dve sto) di
narjev za kilogram. 

Ta smodnik prodaja samo tvornica za smodnik 
v Obilicevu. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

H. br. 230/4. 3—1 

Razglas o splavarjenju na Savi. 
Po odloku gospoda ministra za poljedelstvo in 

vode z dne 2. februarja 1928., odnosno po odloku 
generalne direkcije vodâ, v Beogradu z dne 29. fe
bruarja 1928., D. V. br. 1313, odrejam glede splavar-
jenja na Savi tako-le: 

Na Savi od Brežic do Rugvice se vrše regulačna 
dela; tudi jo reka na mnogih krajih, ker je struga 
razcepljena in jako široka, splavna samo ob določe
nih vodnih višinah. 

Zato prepovedujem sporazumno z velikim župa
nom zagrebške oblasti vsako splavarjenjo na Savi 
na progi od Krškega do Rugvice ob vodni višini 
pod + 0-00 (ničlo) zagrebškega vodomera. 

O tem, ali je vodno stanje za splavarjenjo pre
povedano ali ne, dobivajo splavarji pojasnila pri pri
stojnih sreskih poglavarjih. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dno 12. junija 1928., št. 132. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 8. junija 1928., št. 129. 
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Obenem opozarjam na še vedno veljavni razglas 
bivšo c. kr. deželno vlade za Kranjsko z dne 6. marca 
1887., št. 846 (dež. zal;, št. 12), ki določa, kako jo 
voziti H čolni in splavi po Savi od Beričevfiga na 
Kranjskem in med štajersko in hrvatsko deželno 
mejo. S pričujočim razglasom se določila ravnokar 
omenjenega razglasa, izpopolnjujejo. 

V L j u 1.) 1 j a n i, dne 6. junija 1928. 
Veliki župan ljubljanske oblasti: 

dr. Vodoplvec s. r. 
Vet. br. 493. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 
od dne 3. do dne 10. junija 1028. 

O p a z k a : Imena sedežev sreeklh poglavarjev (meet-
nega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z navadnimi črkami; kraji s Številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

G a r j e . 

Litija: Št. Lambert (Cvetež 1 dvorec), Velike 
Peco (Velike Pece 1 dvorec). 

S v i n j a k a k u g a . 
Črnomelj: Ceplje (Kralje 2 dvorca). Kočevje: 

Koče (Handlerji 10 dvorcev), Sodražica (Žigmarice 
1 dvorec), Videm (Cesta in Zdenska vas po 1 dvo
rec), Stara cerkev (Nove Lužine 3 dvorci, Mlaka in 
Slovenska vas po 1 dvorec). Krško: Cerklje (Kalce 
1 dvorec). Litija: Krka (Male Lose 2 dvorca), Zago-
rica (Zagorica 1 dvorec), Žalna. (Plešivica in Mala 
Žalna po 2 dvorca). Novo mesto: Gorenje polje (Go
renje polje 1 dvorec), Novo mesto (Novo mesto 1 dvo
rec). Sela pri šumberku (Sela 2 dvorca), Trebnje (Gor
nje Ponikvo 1 dvorec), Velika Loka. (Korenitka 1 dvo
rec). Žužemberk (Praproče 1 dvorec, Smihel in Hinje 
po 2 dvorca. MaloLipjo in Rctje po 1 dvorec). Škofja 
Loka: Škofja Loka (škofja Loka 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kastav: Kastav (Blažiči 1 dvorec). Ljubljana, 

okolica: Št. Jurij (Pece 1 dvorec). Novo mesto: 
Trebnje (Dolenji Podboršt 1 dvorec). Radovljica: 
Ovsiše (Ovsiše 1 dvorec), Bohinjska Bistrica (Ravne 
1 dvorec). 

Č e b e l n a k u g a . 
Kastav: Kastav (Saršoni 1 dvorec). 
V L j u b 1 j a n i. dne 13. junija 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. Cerne s. r. 
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M e h u r č a s t i i z p u š č a j g o v e d . 
Gornji grad: Šmartno ob Paki (Veliki vrh 1 dvo-

1 C C ) - S t e k l i n a . 
Čakovec: Belica (Gardinovec 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Ljutomer: Boračeva (Boračeva 3 dvorci). 

S v i n j s k a r d e č i c a . *"• 
Celje: Braslovče (Braslovče 2 dvorca). Čakovec: 

Belica. (Belica 7 dvorcev). Maribor, desni breg: Spod
nja Polskava (Spodnja Polskava 2 dvorca). 

V M a r i b o r u , dne 11. juni ja 1928. 

Za velikega župana mariborske.oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. br. 525/1. 

Izprememba v seznamku zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
V imenik zdravniške zbornico, za Slovenijo v 

Ljubljani je vpiša-n dr. Jože F i a i s , zdravnik bol
nico v Celju. 

V M a r i b o r u , dne 8. junija 1928. 
Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 

oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Vet, br. 51/25. 

Izkaz o stanja živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 11. junija 1928. 
O p o m b a : Imena sedežev areekih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Dolnja Lendava: Dolnja Lendava (Tri mlini 
1 dvorec). Maribor, desni breg: Modražc- (Modraže 
1 dvorec), Stopno (Stopno 1 dvorec). 

S m r k a v o s t . 
Maribor, desni breg: Zrkovci (Marija Brezje 

1 dvorec). Maribor, levi breg: Šetarova-Radehova 
(Šetarova 1 dvorec). 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Br. 136/pres./l928. 3—1 

Razpis službe. 
Razpisuje se natečaj za izpraznjeno m e s t o 

s o d n o p i s a r n i š k e g a u r a d n i k a v 2. ali v 
nižji skupini Ш. kategorije v o d d e l k u B. s t o l a 
s e d m o r i c e v Z a g' r e b u. 

Pravilno kolkovanc prošnjo naj se vlože do dne 
3 0. j u H j a 1 9 2 8. 

na predsedništvo oddelka B. stola sedmorice v Za
grebu po predsedništvu višjega deželnega, sodišča v 
Ljubljani. 

Prosilci morajo dokazati, da so opravili prvi pi
sarniški izpit. Kdor je vešč strojepisju, naj to navede 
v prošnji. 

Predsedništvo stola sedmorice, oddelek B., 
v Zagrebu, 

dne 15. junija 1928. 

S 13/27—10. 
Odprava konkurza. 

Letnik X. 

1349 

Prezadolženec: Ivan G u č e k , trgovec v Hrast
niku. 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 
S 13/27—2 o prezadolženčevi imovini, je odpravljen. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 6. junija 1928. 

S 1/28—49. 
Sklep. 

1345 

Prezadolženca: Z a p u š č i n a p o F r a n c e t u 
L e s k o v a r j u i n M i l k a L e s k o v a r , posest
nika na Pragerskem. 

Pri tem sodišču se odreja na dan 2 3. j u n i j a 
19 2 8. ob devetih v sobi št. 7 seja upniškega odbora. 

Člani upniškega odbora se morajo udeležiti te 
seje. 

Član, ki bi bil previdoma zadržan, priti na sejo, 
mora to nemudoma javiti konkurznemu komisarju. 

Predmet seje je sklepanje o predlogu konkurz-
nega upravitelja, da bi se prodale premičnine in ne
premičnine prezadolžencev na. javni dražbi. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek L, 
dno 10. junija 1928. 

Prods. 382/4/28—2. 3—2 
Razpis. 

Odda se m e s t o v i š j e g a d e ž e l n o s o d -
n o g a s v o t n i k a pri okrožnem, sodišču v C e l j u . 

Obenem se oddado tudi vsa mesta višjih deželno-
sodnih svetnikov, deželnosodnih svetnikov, okraj
nih sodnikov, sodnih predstojnikov in sodnikov, ki 
bi se izpraznila tekom razpisa ali zaradi njega. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože po služ
beni poti do dne 

15. j u l i j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Prosilci naj navedejo izrecno vsa mesta, za ka
tera prosijo, ako bi se izpraznila. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 10. junija 1928. 

T V 21/28—2. 1337 

Uvedba postupanja, da &c proglasi 
za mrtvega Franc Grobelnik. 

Franc Gr o b e I n i k, rojen dne 24.i januarja 
1891. v št. Janžu, pristojen v občino Rečico ob Sa
vinji, delavec, je odšel lota 1912. v Ameriko za za
služkom; od leta. 1925. ni več glasu o njem. 

Kei je potemtakem smatrati, da nastopi zakonita 
domneva smrti po § 24., št. 1, o. d. z., se uvaja na 
prošnjo sestre Marije Zajčeve, rojeno Grobelnikove, 
posestnice v Okonini št. 30, postopanje, da se pro
glasi pogrešanee za mrtvega, ter se izdaja vsakomur 
poziv, naj poroča o njem sodišču. 

Frano Grobelnik se pozivlje, naj se zglasi pri 
podpisanem sodišču ali da drugače vest o sebi. 

Po 1. juliju 1929. bo odločilo sodišče na. vnovično 
prošnjo o proglasitvi za mrtvega, 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 1. junija 1928. 

Preds. 419/4/28—2. 
Razpis. 

3—2 

• Pri okrajnem sodišču v M u r s k i S o b o t i se 
odda m e s t o i z v r š i l n e g a u r a d n i k a v 
3. skupini III. kategorije. 

Prošnje naj se vlože do dne 
2 0. j u l i j a 1 9 2 8. 

pri podpisanem, predsedništvu. 
Obširni razpis glej v Uradnem listu 57 z dne 

14. junija 1928. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 

dne 11. junija 1928. 

S 16/28—2. 1374 
Konkurzni oklic 

Razglasitev konkurza o imovini Antonije P i -
b e r n i k o v e, trgovko z delikatesami v Ljubljani, 
Vodnikov trg št. 5. 

Konkurzni komisar: dr. Milko Gaber, -svetnik 
deželnega sodišča v Ljubljani! 

Upravnik mase: dr. Ivan Stanovnik, odvetnik v 
Ljubljani. 

Prvi zbor upnikov p.ri podpisanem sodišču v sobi 
št. 140 dne 7. j u 1 i j a 1 9 2 8. ob desetih. Oglasitveni 
rok do dne 1 8. a v g u s t a 1 9 2 8. Ugotovitveni na
rok pri podpisanem sodišču dne 1. s e p t e m b r a 
19 28. ob desetih. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 14. junija 1928. 

Razglasi raznih uradov io oblastev» 

201. 
Oprostitev od obveznega frankiranja 

na železnicah.* 
V tem obvestilu, priobčenem v Uradnem listu z 

dne 10. septembra 1927., št. 403/95, je trebah izvršiti 
nastopni izpremembi: 

Na 638. strani v drugem odstavku točke 6.) naj 
se postavi namesto dosedanjega, besedila to-le novo 
besedilo: 

«Če doseže v.sota nakazanih pristojbin pri takih 
pošiljkah v šestih naslednjih dneh znesek položeno 
kavcije, morajo zahtevati postaje takoj frankiranje 
vseh nadaljnjih pošiljk, predanih v tem roku, ki 
spadajo pod obvezno frankiranje, kolikor s* ne do
kaže s prejemnikovim pismom ali ••drugim neospor
nim dokumentom, da so pošiljke prispele, na na
membne postaje in da so tovorni Jisti izkupljeni; 
drugače trpe škodo njih organi.» 

Na 639. strani naj se izpremeni vsa točka 4.) 
tak o-l e.- r 

«Če doseže vsota nakazanih pristojbin onih po
šiljk, ki so oproščene obveznega frankiranja, v še
stih naslednjih dneh znesek položene kavcije, mora 
plačati pošiljatelj naprej voznino za vse nadaljnje 
pošiljke, ki spadajo pod obvozno frankiranje in ki 
se predado v tem roku, kolikor se ne dokaže s 
»prejemnikovim pismom ali dragim neospornim do
kumentom, da so pošiljk« prispele na namembne po
staje in da so tovorni listi izkupljeni.» 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 21. maja 1928.: G. D. br. 27.580/28. 

* Te izpremembi sta priobčeni po «Službenih No-
vinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 
9. junija 1928., št. 130/LXJII. 
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Št. 2452/H. F./1928. 1350 

Razpis. 
Oblastna uprava bolniškega fonda pri direkciji 

državnih železnic v Ljubljani razpisuje na podstavi 
pravilnika za zdravniško službo bolniškega fonda 
državnega prometnega osebja p o e n o s l u ž b o 
p o g o d b e n e g a z o b n e g a z d r a v n i k a v 
B r e ž i c a h , C e l j u , P t u j u in Č a k o v c u . 

Vsak kompetent mora: 
1.) biti doktor vsega zdravilstva z diplomo, ki 

velja v naši državi; 
2.) biti državljan kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev: 
3.) biti popolnoma vešč srbsko - hrvatskemu ali 

slovenskemu jeziku; 
4.) imeti splošno in lokalno pravico zobnozdrav-

niške prakse; 
5.) podati pismeno izjavo, da pristaja v popol

nem obsegu na imenovani pravilnik. 
Pravilnik za zdravniško službo bolniškega fonda 

državnega prometnega osebja je na vpogled pri na
čelnikih zgoraj navedenih postaj. Pri podpisani j 
upravi se lahko izvedo vsak delavnik do 14. ure 
natančnejši pogoji. 

Popolnoma opremljene in pravilno kolkovane 
prošnje (kolek 5 Din za vlogo, kolek 20 Din za reši
tev) naj se pošljejo do dne 15. j u l i j a 1 9 2 8. ob 
12. uri oblastni upravi bolniškega fonda pri direkciji 
državnih železnic v Ljubljani, Celovška cesta št. 4. 

Oblastna uprava bolniškega fonda 
pri direkciji državnih železnic v Ljubljani, 

dne 12. junija 1928. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper ta načrta v 30 dneh od 
prvega dne razgrnitve dalje, t. j . zoper načrt pod a) 
od dne 19. junija 1928. do dne 18. julija 1928., zoper 
načrt pod b) pa od dne 20. junija 1928. do dne 
19. julija 1928., pri podpisanem komisarju vložiti pis
meno ali dati ustno na zapisnik. 

V . L j u b l j a n i , dne 9. junija 1928. 
Komisar za agrarno operacije: 

dr. Spiller-Muys s. r. 

St. 3848. 1369 3—1 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre
vzem dobave in instalacije centralne kurilne naprave 
v poslopju poštne hranilnice v Ljubljani p r v o 
j a v n o p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 2 3. j u l i j a 1 9 2 8. 
ob 11.. uri v sobi št. 17 gradbene direkcije v Ljub
ljani, kjer se dobivajo med uradnimi urami tudi po
trebni podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti 
plačilu iiapravnih stroškov. 

Ponudniki naj predlože svoje cene na uradnem 
formularju proračuna. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 
licitaciji v «Službenih Novinah» in na ralzglasni 
deski gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 13. junija 1926. 

Št. 2837. 1335 
Razpis službe. 

Razpisuje se dobava 140 m3 jamskega lesa. 
Ponudbe naj se vlože do dne 2 6. j u n i j a l 9 2 8 . 
Več pri podpisani direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Zabukovci 
(pošta Griže), 

dne 13. junija 1928. 

Št. R. U. 261/13 in R. U. 311/17. 

Razglas o razgrnitvi načrtov o nadrobni raz-
delbi in ureditvi skupnih zemljišč posestnikov 

v Moravi in posestnikov v Banjiloki. 
Načrta o nadrobni razdelbi in ureditvi: 
a) zemljišč, ležečih v katastralnd občini Novih 

Lazih in vpisanih pod vi. št. 118 in 119 iste kata-
stralne občine; 

b) zemljišč, ležečih v katastrami občini Banjiloki 
in vpisanih pod vi. št. 48 iste katastralno občine, 
bosta na podstavi § 96. zakona z dne 26. oktobra 
1887., kranjski dež. zak. št. 2 iz leta 1888., razgrnje
na na vpogled vsem udeležencem, in sicer načrt 
pod a) od dne 19. junija 1928. do vštetega dne 2. ju
lija 1928. v občinskem uradu v Moravi, načrt pod b) 
pa od dne 20. junija 1928. do vštetega! dne 3. julija 
1928. v občinskem uradu v Banjiloki. 

Obmojitev načrtov s kolci na mestu samem se je 
že izvršila. 

Načrt pod a) se bo pojasnjeval dne 19. junija 
1928. v času od štirinajstih do petnajstih v občin
skem uradu v Moravi, načrt pod b) pa dne 20. junija 
1928. v času od osmih do devetih v občinskem uradu 
v Banjiluki. 

Št, 3289. 

Razglas, da je sprejemanje duševno 
bolnih v vse vpoštevne oblastvene 

zavode ukinjeno. 
Zaradi skrajne prenapolnjenosti tako psihiatrič

nega oddelka v splošni javni bolnici kakor tudi bol
nice za duševne bolezni na Studencu in vseh hiralnic 
za duševno obolele je vsak sprejem do nadaljnje 
odredbe ukinjen. Najnujnejši primeri se bodo mogli 
sprejemati odslej samo v toliki meri, kolikor se pro
stori s p r o t i i z p r a z n i j o . D i r e k t n i s p r e 
j e m i p a s o v s i u k i n j e n i . 

Rodbine priglašenih bolnikov bo ravnateljstvo 
na njih prošnje, opremljene z zdravniškimi izpriče
vali, s p r o t i o b v e š č a l o , kdaj se sprejmejo 
vrstoma, t. j . po redu priglasitve. 

Ker je vsak direktni sprejem nemogoč, je popol
noma odveč, bolnike kar na slepo srečo, osobito iz 
daljnih krajev, privažati v Ljubljano. Kdor ne bi 
uvaževal teh določb, naj si sam pripiše posledice, 
zlasti morebitne visoke stroške. 

Ravnateljstvo splošne bolnice v Ljubljani, 
dne 13. junija 1928. 

Razne objave. 
1 3 3 8 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 8. junija 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 364,217.574-59 
Posojila . . . 1.491,017.394-40 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zamene 294,007.513-37 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163— 
Saldo raznih računov 441,160.524-43 

„ . 8.757,800.077-49 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11,199.523-07 
Novčanice v tečaju 5.369,256.920-— 
Državni račun začasne zamene . . 294,007.513-37 
Terjatve države po raznih računih 229,890.973-74 
Razne obveznosti 602,012.114-31 
Terjatve države za zastavljene do

mene 2.138,377.163— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870-— 
8.757,800.077-49 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Dodatek k vabilu na V. redni občni zbor, 
ki ga bodo imele 

Združene mlekarne, d. d. v Ljubljani, 
dne 2 6. j u n i j a 1 9 2 8 . ob šestnajstih v poslovnih 

prostorih v Ljubljani, Maistrova ulica št. 10. 
V vabilu, objavljenem v Uradnem listu 56 z dne 

11. junija 1928., je izostala pomotoma pri dnevnem 
redu točka: 1340 

3.) Odobritev letnega računa za leto 1927. 

Upravni svet. 

Vabilo na XX. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Občekoristna zadruga 
za stavbe in stanovanja, 

r. z. z o. z. v Ljubljani, 
v torek dne 2 6. j u n i j a 1 9 2 8 . ob 20. uri v Ljub

ljani na Rimski cesti «pri Mraku». 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo načelništva za poslovno leto 1927. 
2.) Poročilo nadzorništva o pregledu poslovanja 

in računskega zaključka za leto 1927. 
3.) Sklepanje 0 porabi poslovnega prebitka. 
4.) Samostojen predlog nekega člana, da bi se 

zvišaila najemnina v zadružnih hišah. 
5.) Samostojen predlog istega člana glede dopol

nitve deležev. 
6.) Slučajnosti. 1370 
V L j u b i j a n i, dne 15. junija 1928. 

Načelništvo. 

Vabilo na redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Cinkarna, d. d. v Gabrju pri Celju, 
v petek dne 2 9. j u n i j a 1 9 2 8 . ob petnajstih v 

poslovnih prostorih s tem 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo o poslovanju v minulem upravnem 
letu in predložitev bilance. 

2.) Poročilo revizorjev, odobritev bilance in po
delitev absolutorija. 

3.) Volitev upravnega sveta. 
4.) Volitev revizorjev. 
5.) Slučajnosti. 1343 

* * * 
Posest 10 delnic upravičuje do enega glasu. Da 

sme delničar glasovati, mora založiti vsaj šest dni 
pred občnim zborom svoje delnice ali pri glavni 
državni blagajni ministrstva za finance v Beogradu 
ali pri Slavenski banki v Zagrebu ali pa pri blagajni 
Cinkarne, d. d. v Gabrju pri Celju. 

V C e l j u , dne 14. junija 1928. 
Upravni svet. 

Vabilo na VI. redni občni zbor 
pokojninskega zavoda za nameščence 

v Ljubljani, 
ki bo v t o r e k d n e 3. j u 1 i j a 19 28. o b 9. u r i 
(dopoldne) v sejni dvorani mestnega magistrata v 

Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo predsednikovo. 
2.) Poročilo revizorjev o preizkušnji računskega 

zaključka za leto 1927. 
3.) Sklepanje o bilanci za leto 1927., o uporabi 

prebitka in o odvezi načelništva. 
4.) Določitev zneska za podporo k rentam vdov 

z otroki in dvojnih sirot za leto 1929. po § 6. pravil
nika o draginjskih dokladah. 

5.) Slučajnosti, 1341 
V L j u b l j a n i , dne 1. junija 1928. 

Podpredsednik 
pokojninskega zavoda za nameščence 

v Ljubljani: 
šuklje s. r. 

O p o m b a : Občni zbor je sklepčen, če je na-
vzočna od vsake skupine (delodajalcev in nameščen
cev) vsaj tretjina delegatov. Ce bi bil občni zbor ne
sklepčen, se bo vršil v šestih tednih drug občni zbor 
z istim dnevnim redom* ki bo potem veljavno skle
pal ne glede na število navzočnih delegatov. 

iSklepa se z absolutno večino oddanih veljavnih 
glasov; za sklepanje o izpremembah statuta pa je 
potrebna dvotretjinska večina. 

Predlogi delegatov so postavijo na dnevni red 
rednega občnega zbora samo, če jih vroče predsed
niku najmanj osem dni pred občnim zborom. 

O predlogih, ki niso na dnevnem redu, se po
svetuje občni zbor samo, če so nujni, o čemer odloča 
občni zbor z dvotretjinsko večino; nato sklepa o 
predlogu samem z absolutno večino. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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59. V Ljubljani, dne 20. junija 1928. 

j 

Letnik X. 
T 1 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a : 
Razglasi osrednje vlade. — Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. — Razglasi velikega župana mariborske oblasti. — Razglasi vojaških eblastev. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. — Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 202. Tarifna obvestila. — Razne objave. 

Razglasi osrednje vlade. 

Cenovnik, 
po katerem ве mora vrSiti zavarovanje valute 

ob Izvozu blaga po člena 16. pravilnika o pro* 
meta z devizami in valutami z dne 23. septem

bra 1921.* 
Vejja od dne 15. do dne 30. junija 1928. 

Imenovanje predmetov 
in domačih proizvodov 

24 

25 

Količina Cena 
v dinarjih 

Pšenica, natovorjena na posta
jah v Srbiji in Bosni in na 
ostalih postajah 

Rž 
Ječmen 
Oves .-
Koruza nova 
Koruza posušena in stara . . 
Bela moka za luksusno pecivo, 

zdrob 
Bela moka za luksusno pecivo 

št. 0 
Bela moka za luksusno pecivo 

št. 2 
Krušna moka š t 4 in 5 . . . 
Črna moka št. 6 
Črna moka št. 7 
Obloda 
Otrobi 
Koruzna moka 
Fižol 
Konji za klanje 
Konji težki za vprego (slovenski) 
Konji lahki za vprego . . . . 
Konji lahki do dveh let starosti 
Konji hribovski mali (Južne 

Srbije) 
Žrebeta do enega leta starosti 
Osli 
Mezgi 
Krave : 

velike 
male, gorske 

Voli, biki: 
par do 700 kg 

, od 700 » do 900 kg . 
> > 900 > navzgor . . 

Teleta: 
do 30 kg 
od 30 do 70 kg 
od 70 do 200 kg 

Ovni 
Jagnjlči In kozli« 
Prašiči: 

par do 140 kg 
» od 140 do 220 kg . . 
> » 220 kg navzgor . . 

Koze 
Mast 
Suho svinjsko meso (rebrca) . 
Salame turlstovske (poletne) . 
Salame (zimske): 

Iz debelo razsekanega mesa 
Iz drobno razsekanega mesa 

Slanina nasoljena 
Slanina sirova 
Slanina povojena 
Onjatl 
Zaklani prašiči razpolovljenl . 
Svinjsko meso sirovo . . . . 
Ooveje meso sirovo . . . . 
Ovčje meso sirovo 
Jagnječje meso sirovo . . . 
Domača klobasa (mesena) . . 

100 kg 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

vsak 

vsako 
vsak 

vsaka 
> 

vsak 
» 
» 

vsako 
> 

vsak 

vsaka 
100 kg 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

340 • — : 
300-- ' 
250' — ! 
2 5 0 - - ' 
290- — i 
290-—j 

i 
480- — j 

460'—I 

450 — 
430 •— 
390 •— 
330 • -
220 • — 
210- — 
300 •— 
350 •— 

1.000- — 
3.600 •— 
2.500 •— 
2.000 •— 

1.600-— 
1.500-— 

900-— 
1.800-— 

3.000 • — 
1.200--

2.600 • -
3.200- — 
4.000 • — 

500-— 
700 •— 

1.000-— 
150-— 

70- — 

650 • -
1.350-— 
1.650-— 

2 0 0 - -
2.000 • — 
1.800- -
1.700- -

3.500- — 
4.500-— 
1.800-— 
1.700--
1.800'-
3.000- -
1.600--
1.400--
1.200- — 
1.200- -
1.500- — 
1.600--

2* 
Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov 

51 
52 
53 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 
77 
78 
79 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
|88 

93 
94 
95 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata 1 Slovenacai 
z dne 16. junija 1928., št. 136. 

Krvave, jetrne klobase. . . . 
Bohi slanine: 

stisnjeni 
nestlsnjenl 

Kozje meso nasoljeno . . . . 
Notranjščina glave, debela koža 
Suha čreva (1 lopta = 100 sež-

njev = l1/, kg) 
Osoljena čreva 
Suhi slepiči, suhi sečni mehurji 

itd., svinjski in goveji . . . 
bušak iz 

Koža goveja sirova 
Koža kravja sirova 
Koža junčja sirova 

Južne Srbi
je in Bosne 

20 •/. 
ceneje 

Koža telečja sirova 
Koža jagnječja 
Koža kozlovska 
Koža ovčja 
Koža kozja 
Koža zajčja 
Koža dehorja 
Koža jazbečja 
Koža divje mačke 
Koža volčja 
Koža lisičja 
Koža kunja 
Koža sobolja 
Koža vldrna . . * 
Koža goveja suha 
Koža konjska suha 
Slive suhe '% 6 , vložene v vre

čah 
Slive suhe , ,/,0, vložene v vre

čah 
Silve suhe "/too (stotinke), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe , , ( , / l l 0 (uzanca), vlo

žene v vrečah 
Slive suhe ""/no. vložene v vre

čah 
Slive suhe (merkantilne), vlo

žene v vrečah 
Silve suhe (etuirane), vložene 

v zabojih netto 
Silve suhe brez koščic. . . . 
Suhe hruške . 
Suha jabolka 
Konservlrano i s sladkorjem . 

sadje \ brez sladkorja . 
Pure žive 
QosI žive 
Race žive 
Kokoši žive 
Pure zaklane 
Gosi zaklane 
Race zaklane 
Kokoši zaklane 
Jajca sirova (zaboj s 1440 

jajci) 
Konoplja v povesmlh (sirovo 

predivo) 
Predivo 
Tulje (odpadki od prediva). . 
Drva: 

odpadki pod 10 cm v premeru 
razklana polena in okrogla 

polena 
Lesno oglje 
Lesno oglje (odpadki — prah) 
Stavbni les jelkov in smrekov, 

razžagan (deske, letve, kolci, 
plohi, grede) 

Stavbni les jelkov, obtesan (gre
de), od '/, do ••/„ 

Stavbni les jelkov, okrogel (ja-
drenlki, koli za hmelj, lan-
tene = drogi za brodove) 

Količina 

100 kg 

100 » 
100 . 
100 . 
100 . 

100 • 

100 . 

100 . 

100 » 
100 » 
Î00 » 
100 » 
100 » 
100 . 
100 » 
100 . 
vsaka 

Cena 
v dinarjih 

100 kg 

100 • 

100 . 

100 » 

100 » 

100 • 

100 » 

100 » 
100 » 
100 . 
100 » 
100 » 
100 . 
100 » 
vsaka 

100 kg 
100 » 
100 » 
100 » 

zaboj 

100 kg 
100 » 
100 » 

10.000 kg 

10.000 » 
10.000 » 
10.000 » 

600-

100 
800 
700 
200 

1.800 
100 

700 

1.300 
1.300 
U00 

2.600 
2.800 
4.500 
2.300 
2.500 

18 
150 
50 
60 
100 
250 
1200 
900 
500 

4.500 
2.600 

800 

700 

390 

310 

270 

270 

« 
630 
150 
100 

2.000 
1.000 

40 
50 
20 
15 

1.500 
1.500 
1.500 
1.500 

1.000 

20 
500 
300 

1.300 

1.800 
7.000 
1.000 

450-

250-

- I 

II 
Imenovanje predmetov 
In domačih proizvodov Količina Cena 

v dinarjih 

* Za vsakih 100 kg 100 dinarjev draže nego za slive 
v vrečah. 

98 
99 

100 

101 
102 

103 

104 

105 
106 

107 
108 

109 

110 
111 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

122 

123 
124 

|125 

do 25 cm srednjega premera 
preko 25 cm srednjega pre

mera 
Stavbni les borov, razžagan . 
Stavbni les borov, obtesan . . 
Stavbni les bukov, razžagan, 

obtesan in okrogel (hlodi): 
oparjen 
neoparjen 

Stavbni les hrastov, razžagan 
Stavbni les hrastov okrogel 

(hlodi) 
Stavbni hrastov les slovenski 

I do 160. . 
160 do 220 
250 do 270 
specialni . 

Pragi bukovi 
Stavbni les, razžagan, orehov 

In drugih plemenitih dreves 
Stavbni les lipov 
Stavbni les, razžagan, brestov, 

jesenov in javorov . . . . 
Stavbni les brestov, jesenov in 

javorov v krljih 
Doge (1 vedro = 80 kg) . . 
Telegrafski drogi, od 7 do 9 m 

dolgi 
Cement iz Srbije 
Cement beočinski 
Cement hrvatski in slovenski 
Cement dalmatinski 
Bavksit (dalmatinski) . . . . 
Kaškavalj 
Opij (afion) 
Hmelj Iz leta 1927 
Hmelj iz leta 1926 
Suhi svilnl mešički iz Južne 

Srbije 
Suhi svilnl mešički iz ostalih 

krajev 
Perje kokošje 
Perje gosje in račje 
Perje purje 

vsak 

m' 
vsak 

vedro 

vsak 
10.000 kg 
10.000 . 
10.000 » 
10.000 » 
10.000 . 

100 kg 
1 kg 

100 kg 
100 » 

100 » 

100 » 
1 » 
1 » 
1 » 

200-— 

3 5 0 - -
700-— 
3 5 0 - -

5 5 0 - -
270- — 

1.000- — 

8 0 0 - -
2.500 • — 

2 0 - -
30-— 
45-— 

1.300- — 
30- — 

1.200- — 
700- — 

900- — 

700- — 
7 0 - -

40-— 
3.800 •— 
3.800 •— 
3.800-— 
3.500- — 

200-— 
1.800--

800- — 
600-— 
500- — 

10.000--

7.000- — 
6- — 

50-— 
5 - -

P r i p o m b a : Pooblaščene banke se opozarjajo, 
da morajo ob izdajanju potrdil točno vpisovati 
vrsto blaga in količino ter se s t r o g o ravnati po 
cenah, označenih v tem cenovniku, nadalje označe
vati državo, v katero se blago izvaža, pri lesenih 
predmetih pa poleg kubičnega metra označiti še težo 
kubičnega metra. 

Ko se izdajajo potrdila na tujo valuto, se iz
vršuje obračunavanje po srednjem borznem kurzu 
onega dne, ko se potrdilo izda. 

Obmejne carinarnice morajo ob pregledu in oca-
rinjanju blaga paziti na to, ali se blago, označeno v 
potrdilu, ujema z blagom, ki se izvaža. Ce so v istem 
železniškem vozu razne vrste blaga ali тагпе kvali
tete istega blaga, se mora priložiti tovornemu listu 
tudi točna specifikacija blaga. Ce je v potrdilu kaj 
nepravilnega, naj ga pošljejo в svojimi pripombami 
vred generamemu inspektoratu, ne da bi se blago 
zadrževalo od izvoza. 

Potrdila o zavarovanju valute, izdana po poobla
ščenih bankah, veljajo dva meseca dni od dne, kp 
se je potrdilo izdalo, do dne, ko se blago vtovori. 
Za dokaz o dnevu vtovoritve eluži žig odpošiljalne 
(vtovarjalne) postaje na tovornem listu. Ce so v po
trdilih označene cene višje nego v cenovniku dotič-
nega polmesečja, taka potrdila veljajo; če pa BO 
nižje, naj se pošlje potrdilo generalnemu Inspekto
ratu v nadaljnje poslovanje, ne da bi se blago za
drževalo od izvoza. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 11. junija 1928.; I. br. 12.100. 



59. 418 Letnik X. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

H. br. 230/4. 3—2 

Razglas o splavarjenju na Savi. 
Po odloku gospoda ministra za poljedelstvo in 

vode z dne 2. februarja 1928., odnosno po odloku 
generalne direkcije voda" v Beogradu z dne 29. fe
bruarja 1928., D. V. br. 1313, odrejam1 glede splavar-
jenja na Savi tako-le: 

Na Savi od Brežic- do Rugvice se vrše regulačna 
dela; tudi je reka na mnogih krajih, ker je struga 
razcepljena in jako široka, splavna samo ob določe
nih vodnih višinah. 

Zato prepovedujem sporazumno z velikim župa
nom zagrebške oblasti vsako splavarjenje na Savi 
na progi od Krškega do Rugvice ob vodni višini 
pod -f- 0*00 (ničlo) zagrebškega vodomera. 

O tem, ali je vodno stanje za splavarjenje pre
povedano ali ne, dobivajo splavarji pojasnila pri pri
stojnih sreskih poglavarjih. 

Obenem opozarjam na še vedno veljavni razglas 
bivše c. kr. deželne vlade za Kranjsko z dne 6. marca 
1887., št. 846 (dež. zak. št. 12), ki določa, kako je 
voziti s čolni in splavi po Savi od Beričevega na 
Kranjskem in med štajersko in hrvatsko deželno 
mejo. S pričujočim razglasom se določila ravnokar 
omenjenega razglasa izpopolnjujejo. 

V L j u b l j a n i , dne 6. junija 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

L. št. 523. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

o d dne 1 . d o dne 7 . j u n i j a 1928 . 

S r e z 
S 
3 
« i 

o 

§2 
Z o 

H"ö3 

o> 
1 3 | 

co O 

Skupina tifuznih bolezni. 
Brežice . 
Krško . . 
Radovljica 

Skupaj 

Skrlatinka. 
Črnomelj . . . . 29 
Kamnik 3 
Kranj 2 
KrSko 7 
Laško . . . . . . 2 
Litija 1 
Ljubljana, srez . . 
Ljubljana, mesto . 11 
Novo mesto . . . 11 

1 
1 
3 

5 

. 
, 
1 
1 

2 
2 

. 

. 

Skupaj . | 66 

Scarlatina. 
3 6 

1 

12 15 

24 
2 
2 
8 
2 
1 
4 

10 
7 

Ošpice. — Morbilli. 
Kočevje . . . . 
Kranj 
Litija 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

7 
18 
7 
6 

63 
18 

1 
120 

5 
14 
12 
3 
1 
. 
. 

35 

4 
15 
6 
6 
. 

18 
. 

49 

60 

8 
17 
13 
3 

64 

Skupaj 

Darica. — Diphteria et Croup. 
K;anj 2 
Ljubljana, srez . . . 1 1 
Radovljica . . . . 2 . 2 

106 

Skupaj 1 

Nalezljivo vnetje moiganov. — Meningitis cerebro
spinalis epidemica. 

Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 

Skupaj . 1 1 

Sen. — Erysipelas. 
Kranj 
Krško 
Laško 

Krško 

Skupaj . 

1 

1 

Vranièni prisad. 

2 I 

Anthrax. 
1 1 

Vnetje hrbteničnega mosga. — Polyomyelitie acuta. 
Litija | 1 |' . | . | . | i 

V L j u b l j a n i , dne 11. junija 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti 
dr. Mayer e. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. št. 21/28. 

Gibanje nalezljiva bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 2 2 . do dne 3 1 . maja 1928. 

S r e z "to 

o 
il •as 

O > e 

Skupina tiražnih bolezni 

Celje 
Celje, mesto . . 
Dolnja Lendava . 
Gornji grad . . 
Konjice . . . . 
Ljutomer. . . . 
Maribor, levi breg 
Murska Sobota . 
Prelog 
Ptuj 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj . 

3 
1 
1 
2 

i 
2 

i 
1 
1 

13 

Celje 

Griia. — Dyeenteria. 

. .1 i ! . I 1 

Skrlatinka. — Scarlatina. 

Celje 
Čakovec 
Dolnja Lendava. . 
Gornji grad . . . 
Ljutomer . . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Prelog 
Ptuj 
Ptuj, mesto. . . . 
Slovenjgradec . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 61 12 26 

Celje 
Dolnja Lendava. . 
Maribor, mesto . . 
Prevalje 
Ptuj 
Ptuj, mesto . . . 
Slovenjgradec. . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

Darica. 

Dolnja Lendava. . 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Prevalje 

Skupaj 

DuSljiri kašelj. — Pertussis. 

Ljutomer. 
Prelog . . 
Prevalje . 

Skupaj 

Sen. — Erysipelas. 

Celje 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg. 
Maribor, mesto . . 
Slovenjgradec. . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

Erëevita odrevenelost. — Tetanus. 

Dolnja Lendava . 
Ljutomer . . , 
Prelog . . . . 

Skupaj 

3 l 

pice. — 

1 
2 

i 27 
4 

i 
36 

Morbilli 
. 
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1 
4, 
1 

21 

1 

ф 

25 
3 

. 

29 

• 

# 

1 
• 

. 

1 

— Diphteria et Croup. 
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5 
, 
3 
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7 
1 
2 
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3 
3 
7 
1 
6 
1 
1 
3 

43. 

1 
1 
1 
1 

15 
2 
4 
2 

27 

24 

i 
25 

1 

I 

Vranièni prisad. — Anthrax. 

Prelog | 2 | . | 2 | 

V M a r i b o r u , dne 8. junija 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 

oblastni sanitetni referent dr. Jurežko s. r. 

Razglasi vojaških oblastev, 

Natečaj za sprejem gojencev v nižjo šolo 
vojaške akademije.* 

Na podstavi členov 33., 34., 35., 36. in 37. 
uredbe o vojaški akademiji Đ. br. 26.423 z dne 30ega 
julija 1927. in odločbe gospođa ministra za vojsko 
in mornarnieo Đ. br. 4353 z dne 16. februarja 1928. 
se sprejme letos do 440 gojencev v nižjo šolo vo
jaške akademije. 

Pouk na nižji šoli vojaške akademije se prične 
dne 1. oktobra in traja dve in pol leti. 

Kandidati, ki hočejo konkurirati za to šolo, mo
rajo ustrezati naslednjim, pogojem: 

1.) Biti morajo državljani kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev. 

2.) Biti morajo popolnoma zdravi in sposobni za 
vojaško službo, zdravega rodu in biti no smejo v 
zdravstvenem pogledu dedno obremenjeni. Ta zdravi 
rod se potrdi z zdravniškim izpričevalom državnega 
zdravnika (v prvi vrsti vojaškega) v kraju, kjer živi 
kandidatova rodbina, s pregledom zdravniške komi
sije v najbližji stalni vojaški bolnici in naposled s 
pregledom sprejemne zdravniške komisije v vojaški 
akademiji. 

3.) Biti morajo dobrega vedenja. 
4.) Biti ne smejo mlajši od 16 let in ne starejši 

od 21 let. Za osnovo izračunu kandidatove starosti 
se vzame celotno koledarsko leto, v katerem se kan
didat prijavi za sprejem. 

5.) Imeti morajo šolsko kvalifikacijo; 
a) oni iz srednjih šol: opravljeni zrelostni izpit 

ali najmanj dober uspeh, če so dovršili VITI., VII. 
ali VI. razred gimnazije ali realke, kakor tudi da so 
dobrega vedenja; 

b) oni iz vojske: da so dovršili najmanj pet raz
redov gimnazije ali realke z dobrim uspehom in da 
so dobrega vedenja, da niso bili kaznovani in tudi 
ne v preiskavi zaradi onečaščujocih dejanj; da jih 
priporočajo njih nadrejeni starejšine in da so služili 
pri vojski najmanj leto dni. 

6.) Opraviti morajo sprejemni izpit vsi, razen 
onih, ki so opravili zrelostni izpit in prihajajo ne
posredno iz državnih šol. Oni kandidati z opravlje
nim zrelostnim izpitom, ki prihajajo iz ruskega ka-
detnega korpusa, pa morajo, preden se zdravniško-
komieijski pregledajo, opravljati pismen izpit iz 
državnega jezika, da je mogoče oceniti, ali imajo 
pogoje za uspešno zasledovanje pouka na nižji šoli 
vojaške akademije. 

7.) Imeti morajo očetovo ali varuhovo dovolilo, 
potrjeno po pristojnem oblastvu, da smejo vstopiti 
v nižjo šolo vojaške akademije; v tem dovolilu se 
mora oče ali varuh zavezati, da povrne državi, če bi 
bil njegov sin (varovanec) zaradi slabega vedenja 
odpuščen iz vojaške akademije, vse stroške za vzdr
ževanje in šolanje svojega sina (varovanca), skladno 
s členom 58. uredbe o vojaški akademiji. 

8.) Podati morajo pismeno izjavo, da pristajajo 
na vse pogoje in posledice, predpisane z uredbo o 
vojaški akademiji, tudi če bi se njene poedine od
redbe pozneje —i po potrebi — izpremenile. 

9.) V prošnji se morajo zavezati, da bodo služili 
po dovršeni nižji <šoli vojaške akademije pri vojski 
šest let. 

3. 

Kandidati, ki ustrezajo gorenjim pogojem in ho
čejo vstopiti v nižjo šolo vojaške akademije, se mo
rajo prijaviti najkeeneje do dne 

1 0 . a v g u s t a 1 9 2 8 . 
upravniku vojaške akademije s svojeroeno spisano 
prošnjo. 

Prošnja mora biti opremljena s kolkom za 5 Din. 
Prošnji mora priložiti vsak kandidat nastopne 

dokumente: 
1.) Potrdilo policijskega (političnega) oblastva — 

domovnico — (opremljeno s kolkom za 20 Din), da 
je kandidat resnično državljan kraljevino Srbov, Hr
vatov in Slovencev. 

2.) Krstni list (opremljen s kolkom za 10 Din), če 
pa si ga ne more priskrbeti, potrdilo iz popisne knjige 
ali pismeno potrdilo doticnega občinskega oblastva, 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dna 14. junija 1928., št. 134. 



59. 
overovljeno po policijskem (političnem) oblastvu, da 
je rojen tega in tega leta (če mogoče, tudi mesec 
in dan rojstva). 

3.) Šolsko izpričevalo — v originalu, ne pa v pre
pisu _ (opremljeno s kolkom za 10 Din, če se na
naša na VL, VII. in v m . razred, a s kolkom za 
30 Din, če so nanaša na višji tečajni i api t), s katerim 
dokažejo kandidati iz civilnega prebivalstva, da so 
opravili zrelostni izpit ali da so dovršili najmanj z 
dobrim uspehom VI., VIT. ali VIII. razred, gimnazije 
ali realke in da so dobrega vedenja; kandidati iz voj
ske pa, da so dovršili najmanj pet razredov gimna
zije ali realke z najmanj dobrim uspehom. Ko po
šiljajo vojaški starejšine teh poslednjih vojakov 
prošnjo (raport), morajo označiti v spremnem do
pisu, ali je prosilec dobrega vedenja, ali jo bil s čim 
kaznovan in zaradi česa, ali je bil v preiskavi zaradi 
onočaščujočih dejanj, ali je služil ob predaji prošnje 
pri vojski najmanj leto dni do dne, ko bi vstopil v 
vojaško akademijo (do dno 1. oktobra), in ali je 
v obče vreden priporočila, da se sprejme v vojaško 
akademijo. 

4.) Pismeno očetovo ali varuhovo dovolilo (oprem
ljeno s kolkom za 20 Din), overovljeno po pristojnem 
policijskem (političnem) oblastvu, da smejo vstopiti 
v nižjo šolo vojaško akademije; v tem dovolilu se 
mora oče ali varuh zavezati, da povrne državi, 
če bi bil njegov sin (varovanec) zaradi slabega ve
denja odpuščen iz vojaške akademije, vse stiroške za 
vzdrževanje in šolanje svojega sina (varovanca), 
skladno s členom 58. uredbe o vojaški akademiji. 

5.) Zdravniško izpričevalo, izdano po državnem 

4 1 9 

Sprejemam m podpisujem vse pogoje in posle
dice, predpisane z uredbo o vojaški akademiji, tudi 
kolikor bi se pozneje njene odredbe — po potrebi — 
izpremenile. 

S to prošnjo se zavezujem, da bom služil po do
vršeni nižji šoli vojaške akademije pri vojski najmanj 
šest let. 

Po natečaju prilagam prošnji: 
1.) potrdilo policijskega (političnega) oblastva — 

domovnico — o državljanstvu; 
2.) krstni list; 
3.) šolsko izpričevalo; 
4.) očetovo (varuhovo) pismeno dovolilo, da 

smem vstopiti v nižjo šolo vojaške akademije; 
5.) zdravniško izpričevalo o zdravstvenem stanju 

z zdravniško-komisijskim poročilom o mojem zdrav
niškem pregledu v stalni vojaški bolnici. 

Prosim, da bi se mi izdala brezplačna železniška 
(parniška) vozovnica pri vojaškem okrožju 
od do Beograda. 

V , dne 1928. 

N. N., 
absolvirani dijak . . . razreda gimnazije 

(realke) 
(kraj, srez, okrožje). 

3.) Očetovo (varuhovo) dovolilo, potrjeno po pri
stojnem oblastvu, se mora glasiti tako-le: 

Dovolilo. 
Svojemu sinu (varovancu) do

voljujem, da sme" vstopiti v nižjo šolo1 vojaške aka-.).) /,шsvinimi, « F ' ^ , m u , .*u™.w y» -.-»...— voljujein, da sme" vstopiti v nižjo šolo' vojasKe ака-
zdravniku (v prvi vrsti vojaškem) v kraju ah oko-, d e m i j e t № g e z a v e z u j e m ? М л п п о s c i e n 0 m Ђ8. u r a 
lici, kjer živi kandidatova rodbina, V tem izpričevali! j b ( ? o у о ј а Ш a k a đ e m i j i ) р о у т п Ш državi vse stroške, 
je treba označiti polog kandidatovega zdravstvenega vzdrževanje in šolanje mojega sina (va-..- - - - . : učinjene za vzdrževanje in šolanje mojega sina (va-
stanja zdravstveno stanje njegove rodbine, t. j . da r o v a n c a ) ) б е b i ш o d p u ž o e n i z vojaške akademije 

zaradi slabega vedenja. 
V dne 1928. 

kandidat ni v zdravstvenem pogledu dedno obre 
menjen. Temu izpričevalu je treba priložiti zdrav-
niško-komisijsko poročilo zdravniške komisijo naj
bližje stalne vojaške bolnice, ki je kandidata zdrav
niški pregledala. Ta zdravniški pregled v vojaški 
bolnici je brezplačen. 

4. 
Prošnjo z zgoraj omenjenimi dokumenti mora po

slati vsak kandidat upravniku vojaške akademije 
najkesneje do dne IG. a v g u s t a 19 28. Prijave, 
poslane po tem času, se ne vzamejo v poštev. 

Vsi oni kandidati, katerih dokumenti ustrezajo 
zgoraj navedenim pogojem, morajo priti osebno (ne 
da bi čakali posebnega poziva) dne 1. septembra 
1928. ob sedmih v vojaško akademijo zaradi zdrav
niškega pregleda in nadaljnjega postopanja za spre
jem v šolo. 

Vsi oni kandidati, ki so po svojih pravilnih doku
mentih uvrščeni med konkurente za sprejem v vo
jaško akademijo, dobe za prihod v Beograd brez
plačne železniške vozovnico ali brezplačne parniške 
vozovnice za one ladje, ki so v državni eksploataciji. 
Prav tako dobe oni kandidati, ki se odklonijo na 
zdravniškem pregledu ali pri sprejemnem izpitu, 
brezplačno vožnjo za povratek: 

5 
P r i ]) o in b e: 
1.) Na podstavi naredbe gospoda ministra za voj

sko in mornarnico Đ. br. 2447 z dne 27. februarja 
1928. («Službeni Vojni List» iz leta 1928., stran 282.) 
so se natisnili obrazci za zdravniško izpričevalo o 
zdravstvenem stanju mladeničev-kandidatov za go
jence. Ti obrazci so bili poslani komandantom vo
jaških okrožij in upravnikom vojaških bolnic. Vsak 
kandidat mora zahtevati osebno ali pismeno tak na
tisnjen obrazec bodisi od komandanta vojaškega 
okrožja, bodisi od upravnika vojaške bolnice, bodisi 
naposled od uprave vojaške akademijo; s tem ob
razcem mora oditi k državnemu zdravniku (v prvi 
vrsti k vojaškemu), ki ga zdravniški pregleda. Do
tični zdravnik mora izpolniti prvo in drugo stran 
natisnjenega obrazca. Po tem izvršenem zdravni
škem pregledu odide kandidat z obrazcem-izpriee-
valom, ki ga je izpolnil zdravnik, v najbližjo voja
ško- bolnico, kjer ga pregleda zdravniška komisija. 
Bolniška komisija izpolni tretjo stran natisnjenega 
obrazca-izpričevala. Ko kandidata pregledajo v vo
jaški bolnici, vzame natisnjeni obrazec-izpričevalo 
ter ga priloži prošnji z ostalimi dokumenti vred. 

2.) Prošnja, s katero se kandidat prijavi za kon-
kurz, se mora glasiti tako-le: 

"Upravniku vojaške akademije 
v Beogradu. 

Na podstavi natečaja te uprave št. 1382 z dne 
19. aprila 1928. prosim, da bi bil sprejet za gojenca 
nižje šole vojaške akademije, ker sem dovršil . . . 

' razred, gimnazije (realke). 

N. N. 

4.) Prošnje in dokumenti, ki se do dne 10. avgu
sta 1928. ne izroče ali ne pošljejo upravi vojaške 
akademije, kakor tudi oni, ki niso opremljeni z na
vedenimi podatki in kolki, se ne vzamejo v poštev, 
nego so vrnejo prosilcem po pristojnem policijskem 
(političnem) oblastvu. Oni kandidati, ki se jim doku
menti vrnejo, naj niti dne 1. septembra 1928. ne pri
dejo v vojaško akademijo. 

5.) Kandidatom, ki so oproščeni sprejemnega iz
pita ter se sprejmejo pri zdravniškem pregledu kot 
sposobni za gojence, se priobči dan, ko morajo vsto
piti v vojaško akademijo, in kaj morajo prinesti s 
seboj; do začetka šole pa se lahko vrnejo domov. 

Vsak gojenec, ki se sprejme za gojenca, mora 
imeti ob vstopu v šolo te-le stvari: 1 kovčeg poseb
nih dimenzij, ki se dobi v akademiji in za katerega 
mora plačati kandidat 200 Din; 2 spailni srajci; par 
copat; potrebščine za čistoto telesa: ščetko za zobe, 
kalodont, glavnik in ščetko za lase, milo, 2 brisači, 
2 prtiča, škarjice za nohte in, če mogoče, 1 rjuho za 
kopanje; 3 pare zimskih in 3 pare poletnih nogavic: 
4 robce; pripravo za čiščenje obutve; ščet za obleko; 
nožič; potrebščine za šivanje in britve. 

Potemtakem morajo prinesti kandidati, ki se 
sprejmejo, ob vstopu v vojaško akademijo, te po
trebščine s seboj ali pa položiti pri blagajni uprave 
vojaške akademijo 1000 Din, v katere sevštejc tudi 
200 Din za kovčeg; uprava jim potem nabavi t« 
stvari. Vsak kandidat dobi priznanico o izročenih 
1000 Din. Kandidati, ki so siromašni, nabavljajo go-
renjo potrebščino od svoje plače med šolanjem. 

6.) Po pravilniku za prevoz vojaških oseb v mi
rovnem stanju («Službeni Vojni List» iz leta 1925., 
stran 1589.) se odreja to-le: 

a) Kandidati za nižjo šolo vojaške akademije 
imajo pravico do brezplačne vožnje III. razreda me
šanih in potniških vlakov na vseh državnih in. onih 
privatnih železnicah, ki so v državni eksploataciji. 
Do te vožnje imajo kandidati pravico tako ob do
hodu v vojaško akademijo na zdravniški pregled in 
k sprejemnemu izpitu kakor tudi ob povratku, če se 
odklonijo od njiju. 

b) Vse, kar je rečeno v točki a) glede vožnje po 
železnici, velja tudi za vožnjo po ladjah, ki so v 
državni eksploataciji. 

c) Dokumente (objave) za zgoraj navedeno brez
plačno vožnjo prejmejo kandidati od dotičnih vo
jaških okrožij; zato se morajo obrniti nanje osebno 
z legitimacijo (dijaško knjižico) dne 26. avgusta 
1928. V ta namen pošlje uprava vojaške akademije 
komandantom vojaških okrožij pravočasno segna
mele kandidatov, ki naj se jim izdado objave za brez
plačno vožnjo. Da pa moro uprava vojaške akade-

Letnik X. 

mije to storiti, mora izjaviti vsak kandidat v prošnji, 
s katero konkurira, v katerem vojaškem okrožju želi 
prejeti objavo za brezplačno vožnjo in od katerega 
ктаја do Beograda. Kandidat, ki tega ne označi v 
prošnji, ne more dobiti brezplačne objave. Kandi
datom iz vojsko izđado osebno objavo in objavo za 
vožnjo po vojaški tarifi pristojni starejšine. 

č) Kandidatom, ki se pri zdravniškem pregledu 
ali pri sprejemnem izpitu odklonijo, izda uprava vo
jaške akademije objavo za brezplačni povratek. 

Iz pisarne uprave vojaške akademije v Beogradu, 
dne 19. aprila 1928.; št. 1382. 

Natečaj za sprejem gojencev v vojaSko-
obrtno šolo v Kragujevcu* 

Na podstavi člena 14. uredbe o vojaško-obrtni 
šoli in po odločbi gospođa ministra za vojsko in 
mornarnico A. T. br. 7599 z dne 25. maja 1928. se 
sprejme v prvi razred vojaško-obrtne šole 100 gojen
cev, ki se bodo vzdrževali ob državnih stroških. 

Vsak kandidat, ki hoče vstopiti v to šolo, mora 
predložiti te-le dokumente: 

a) Potrdilo svoje občine, da je državljan kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev, z označbo, koga 
ima v zadrugi: če njega roditelji niso več živi. mora 
navesti, za kakšno boleznijo so umrli. 

b) Vse kandidate pregleda, preden vstopijo v to 
šolo, vojaška zdravniška komisija. Zato mora ЈЖ*Ј-
ložiti vsak kandidat z ostalimi dokumenti wed zdrav
niško potrdilo, iz katerega je videti obseg, višino, 
težo in ostalo zdravstveno stanje (zlasti zdravstveno 
stanje pljuč in srca). 

c) Krstni list v dokaz, da ni mlajši od 12 in ne 
starejši od 15 let. Za osnovo izračunu starosti se 
vzame celotno leto, v katerem se kandidat prijavi 

č) Šolsko izpričevalo? da je dovršil najmanj s 
prav dobrim uspehom osnovno šolo ali z dobrim 
uspehom razred srednje ali višje osnovne šole. 

d) Biti mora vzornega vedenja, kar dokaže, če 
prihaja neposredno iz šole, s šolskim izpričevalom. 
Kandidat, ki ne prihaja neposredno iz šole, mora do
kazati z občinskim potrdilom, kje je prebil čas od 
zvršetka šole do natečaja in kakšnega vedenja je bil. 

e) Očetovo ali varuhovo dovolilo, potrjeno po 
oblastvu, da sme vstopiti v to šolo. 

f) Obvezo, da pristaja na vse pogoje in posledice, 
predpisane z uredbo o vojaško-obrtni šoli. To obvezo . 
mora odobriti oče ali varuh, potrditi pa jo mora ob
činsko oblastvo. 

g) Svojeročno spisano prošnjo, opremljeno s kol
kom za 5 Din. v kateri se izjavi, da pristaja na vse 
pogoje in posledice, predpisane s šolsko uredbo o 
vojaško-obrtni šoli: tej prošnji mora priložiti vse 
dokumente, ki se zahtevajo s tem natečajem. 

Prošnje z vsemi dokumenti po tem natečaju naj 
se pošljejo na naslov: Upravniku vojaško-obrtne šole 
(vojno-zanatlijske škole) v Kragujevcu najkesneje 
do dne ] 5. a v g u s t a 1 9 2 8 . 

Izbrani kandidati dobe od šolske uprave poziv, 
kdaj naj pridejo v šolo zaradi ožjega izbora. Oni, ki 
se ne izberejo, dobe svoje dokumente in se vrnejo 
domov ob svojih stroških. Brez poziva naj ne pri
haja nobeden izmed prijavljenih kandidatov; č« kdo 
ne dobi poziva, je to znamenje, da ni izbran, in doku
menti se mu vrnejo po pošti. 

P r i p o m b a : Vzdrževanje učencev vojaško-
obrtne šole je internatsko. Učenci dobivajo vse od 
države. Internat je obvezen za vse novosprejeto 
učence. 

Za učence, ki vstopijo v šolo, veljajo vsi vojaški 
zakoni kakor tudi vsi vojaški in zavodski predpisi. 

Vojaško-obrtna šola ima dva tečaja: pomočni
škega, ki traja štiri leta in je obvezen za vse učence, 
in mojstrskega, ki'traja dve leti in J e obvezen samo 
za izbrane učonce, ostali pa odidejo iz šole, ko so 
dovršili četrti razred, kot pomočniki ter se porazdelo 
po delavnicah artiljorijskc-tehničnega zavoda. 

Po uspešno dovršeni šoli ostanejo vsi učenri v 
obvezi proti ministrstvu za vojsko in mornarnico 
najmanj 12 let in se porazdele po delavnicah artilje-
rijsko-tehničnega zavoda ali po armijskih, divizijskih 
in drugih vojaških delavnicah. 

Kandidati, sprejeti za gojence vojaško-obrtne 
šole, morajo prevzeti oni obrt, ki ga jim odredi ko
misija. Kdor ne pristane na to, temu se vrnejo doku
menti in tak kandidat se ne sprejme v šolo. V šoli 
se poučujejo ti-le obrti: strojnoključaničarski, eJek-
tromonterski, kovaški, strugaTski, puškarski, sabljar-
skonožarski, sedlarski, kolarski, mizarski, modelar-

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 15. junija 1928., št. 135. 
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ski, livarski, graverski, instrumentarski, sodarski, 
zidarski, tesarski, kleparski, barvarski in pilarski. 

Zaradi boljše orientacije se pripominja, da imajo 
ob enakih ostalih pogojih prvenstveno pravico do 
izbora: vojne sirote brez roditeljev, za njimi otroci 
siromašnih invalidov, otroci siromašnih vojaških 
mojstrov in delavcev, šele potem se vpoštevajo ostali. 
Prav tako gro prednost onim, ki so se že učili enega 
izmed omenjenih obrtov, če zadoščajo tudi ostalim 
pogojeni. 

Potne stroške za vožnjo do Kragujevca, za bi
vanje v Kragujevcu in za povratek iz Kragujevca 
domov trpe kandidati sami. Zato se priporoča, naj 
se preskrbe s potnimi potrebščinami za najmanj 
sedem dni. 

Interesenti se opozarjajo, naj ne pošiljajo dečkov 
brez poziva, ker je s proračunom število učencev 
omejeno ter se jih ne more sprejeti več. nego jih je 
določeno z natečajem. — To se naznanja zato, ker 
prihajajo časih dečki brez poziva, se zaradi tega 
kopičijo, a se ne morejo sprejeti, ter se s tem iz
postavljajo slabim posledicam. 

Iz pisarne artiljerijsko-tehničnih zavodov 
v Kragujevcu, 

dne 6. junija 1928.; št. 0859. 

stopka po členu 9. zakona o pobijanju draginje živ-
Ijenskih potrebščin in brezvestne spekulacije, stor
jenega s tem, da je zahteval dne 1. septembra 1926. 
v Vojniku od Josipa Žoharja za kravo, ki jo je bil 
kupil za 2495 Din, znesek 3600 Din, da jo je torej v 
namenu, podražiti ceno življenskih potrebščin, na
dalje prodal in nečisto špekuliral. 

Zaradi tega je bil obsojen po členu 9. navedenega 
zakona na 10 dni zapora, poostrenega z enim trdim 
ležiščem in enim postom, in na 1250 Din denarno 
kazni, ki se izpremeni ob neizterljivosti v nadaljnjo 
kazen 25: dni zapora. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek V., 
dno 12. junija 1928. 

S 3/28—25. 1348 
Odprava konkurza. 

Prezadolženec: Ferdinand D e č m a n, mesar in 
gostilničar v Celju. 

Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 
iS 3/28 o prezadolženčevi imovini, je po § 139. k. r. 
odpravljen, ker je bila vsa masa razdeljena. Za up
nike III. razreda ni kritja. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 6. junija 1928. 

C 389/28—1. 1322 
Oklic. 

. Josip Gasar, posestnik v Cepincih St. 156, "Tu ga 
zastopa dr. Nikolaj Pinter, odvetnik v Murski So
boti, je vložil zoper Štefana Š k a p e r j a, bivšega 
posestnika v Cepincih št. 60, sedaj nekjo v Ameriki, 
tožbo zaradi 2000 Din s pripadla. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
6. j u l i j a 1 9 2 8 . 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Štefana Škaperja neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Josip Gostonj, posestnik v Ce
pincih št. 60. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek II., 
dne 29. maja 1928. 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Br. 136/pres./1928. 3—2 

Razpis službe. 
Razpisuje se natečaj za izpraznjeno m e s t o 

s o d n o p i s a r n i š k e g a u r a d n i k a v 2. ali v 
nižji skupini III. kategorije v o d d e l k u B. s t o l a 
s e d m o r i c e v Z a g r e b u . 

Pravilno kolkovane prošnje naj se vlože do dne 
3 0. j u l i j a 1 9 2 8 . 

na predsedništvo oddelka B. stola sedmorice v Za
grebu po predsedništvu višjega deželnega sodišča v 
Ljubljani. 

Prosilci morajo dokazati, da so opravili prvi pi
sarniški izpit. Kdor je vešč strojepisju, naj to navede 
v prošnji. 

Predsedništvo stola sedmorice, oddelek B., 
v Zagrebu, 

dne 15. junija 1928. 

Preds. 382/4/28—2. 

Razpis. 
3—3 

Odda se m e s t o v i š j e g a d e ž e l n o s o d -
n e g a s v e t n i k a pri okrožnem sodišču v C e l j u . 

Obenem se oddado tudi vsa mesta višjih deželno-
eodnih svetnikov, deželnosodnih svetnikov, okraj
nih sodnikov, sodnih predstojnikov in sodnikov, ki 
bi se izpraznila tekom razpisa ali zaradi njega. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože po služ
beni poti do dne 

15. j u l i j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Prosilci naj navedejo izrecno vsa mesta, za ka
tera prosijo, ako bi se izpraznila. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 10. junija 1928. 

S 12/27. 1319 

Določitev novega naroka za prisilno 
poravnavo. 

Prezadolženec: Franc R e n i e r , trgovec v Pod
četrtku. 

Za ugotovitev naknadno prijavljenih terjatev in 
za nadaljnje razpravljanje in končno sklepanje o 
predlagani prisilni poravnavi se določa nov narok 
na dan 9. j u l i j a 1 9 2 8 . ob desetih pri tem so
dišču v sobi št. 4. 

Prezadolženec in porok morata priti k naroku 
osebno. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek L, 
dne 5. junija 1928. 

Cg la 255/28—3. 
Oklic 

1256 

Franc Leben, trgovec v Škofji Loki, je vložil 
zoper Jožefa V a 1 a n t a, posestnika v Lescah, in 
Ivana N o v a k a , šoferja v Lescah, tožbo zaradi 
17.352 Din 50 p. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
5. j u l i j a 1 9 2 8 . . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 124. 
Ker je sedanje bivališče Ivana Novaka neznano, 

se mu postavlja za skrbnika dr. Alojzij Kobal, od
vetnik v Ljubljani. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek I., 
dne 31. maja 1928. 

Cg la 184/28—3. 1336 

Preds. 419/4/28—2. 
Razpis. 

3—3 

Pri okrajnem sodišču v M u r s k i S o b o t i se 
odda m e s t o iz v i - s i l n e g a u r a d n i k a v 
3. skupini Ш. kategorije. 

Prošnje naj se vlože do dne 
20. j u l i j a 1 9 2 8 . 

pri podpisanem predsedništvu. 
Obširni razpis glej v Uradnem listu 57 z dne 

14. junija 1928. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 11. junija 1928. 

U V 533/26—12. 1344 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano okrajno sodišče je razsodilo s sodbo 

z dne 23. septembra 1926., potrjeno .s sodbo okrož
nega kot vzklicnega sodišča v Celju z dne 7. decem
bra 1926., da je Josip S e n e g a č n i k, 39 let star, 
po poklicu mesarski mojster v Vojniku, kriv pre-1 

Oklic. 
Dr. Karel Koderman in dr. Karel Slokar, od

vetnika v Mariboru, sta vložila zoper Ivana D o -
p 1 i h a r j a, imetnika kavarne v Karlovcu, tožbo 
zaradi 5962 Din s prlpadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 5. j u n i j a 1 9 2 8. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 80. 
Ker je ostal poizkus, vročiti tožbo Ivanu Dopli-

harju, bivajočemu sedaj v inozemstvu, brez uspeha, 
se postavlja tožencu za skrbnika dr. Ferdo Lašič, 
odvetnik v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 
dne 9. junija 1928. 

C 89—92/28, C 93/28 in C 94/28. 1381 

Oklic 
Peter Šetina, Anton Rižner, Pavel Strgar, Alfonz 

Kastelic, Karel Cimperšck in Leopold Senica —"vsi 
v Sevnici, poslednji po drju. Roku Jesenku, odvet
niku v Sevnici, so vložili zoper Franca M i k o 1 i č a, 
naposled bivajočega v Sevnici, tožbo zaradi 1704 Din 
35 p, 467 Din 85 p, 679 Din, 582 Din 50 p, 300 Din 
in 606 Din. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 6. j u n i j a 1 9 2 8. 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 5. 
Ker je sedanje bivališče Franca Mikoliča nezna

no, se mu postavlja za skrbnika Ivan Križman, po
sestnik v Sevnici. 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek II., 
dno 14. junija 1928. 

A 101/28—9. 1378 

Poklic dediča neznanega bivališča. 
Dne 22. februarja 1928. je umrl na Mrtvicah 

št. 4 posestnik Jožef Z a k r a j š e k, zapustivši po
slednjo voljo. 

Med zakonitimi dediči je tudi zapustnikov polno
letni sin, Franc Zakrajšek, čigar bivališče sodišču ni 
znano. 

Zato se Franc Zakrajšek pozivlje, naj se v e n e m 
l e t u od današnjega dno zglasi pri tem sodišču. Po 
tem roku se bo razpravljala zapuščina samo z osta
limi dediči in z Antonom Zupančičem na Mrtvicah 
št. 14, ki se je postavil Francu Zakrajšku za skrb
nika. 

Okrajno sodišče v Krškem, oddelek L, 
dne 10. junija 1928. 

E 121/28. 1358 
Dražbeni oklic 

C 181/27—1. 

Oklic 
1202 

Nedoletna Terezija Žibert, zastopana po varuhu 
Jožetu ŽibeTtu v Zavratcu št. 26, je vložila zoper 
Jožeta K r n c a, posestnikovega sina iz Zavratca 
št. 41, tožbo zaradi očetovstva in preživnine. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
3. j u l i j a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je sedanje bivališče Jožeta Rrnca neznano, 

se mu poslavlja za skrbnika Fridolin Beniger, kanc-
list v Krškem. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 21. maja 1928. 

Dne 11. j u l i j a 1 9 2 8. ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
a) zemljiška knjiga Spodnje Koseze, vi. št. 8 (koča 
z zemljišči 9165 m2), in b) zemljiška knjiga Lukovica, 
vi. št. 131 (njiva 2000 m2). 

Cenilna vrednost vsega posestva: 8921 Din 80 p; 
najmanjši ponudek: 5947 Din 86 p. 

Dražba se bo vršila po parcelah, vložkih in na 
celotno posestvo. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljali 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek II., 
dne 1. junija 1928. 

E 87/28-6. 1185 

Dražbeni oklic 
Dne 12. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Dolenja vas, vi. št. 684. 

Cenilna vrednost: 3500 Din-, najmanjši ponudek; 
2334 Din." 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. , 
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Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 

nabit na uradni deski tega sodišča. 
Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek II., 

dne 21. maja 1928. 

E 160/28—8. 1225 
Dražbeni oklic. 

Dne 3. j u l i j a 19 28. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 7 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Bedenj, vi. št. 403. 

Cenilna vrednost: 666 Din 25 p; najmanjši po-
nudek: 444 Din 20 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem патоки pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitolja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 23. maja 1928. 

glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek IL, 
dne 14. maja 1928. j 

F, 104/28—5. 
Dražbeni oklic 

Dne 9. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 7 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Petrova vas, vi. št. 332, 548, 573, 
439 in 83. 

Cenilna vrednost: 49.444 Din 55 p; vrednost pri-
toklin: 8020 Din; najmanjši ponudek: 32.963 Din 3 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer, bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 25. maja 1928. 

E 182/28—11. 1302 
Dražbeni oklic. 

Dne 4. j u l i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Oplotnica, in sicer v dveh skupi
nah: 

I. skupina: vi. št. 681 (mlin, elektrarna, gospo
darsko poslopje in zemljišče), cenilna vrednost 
362.228 Din 50 p, vrednost priteklin 850 Din, naj
manjši ponudek 241.486 Din; 

IT. skupina: polovice vi. št. 678, in 2/5ink vi. 
št. 381 (hiša, viničarija in zemljišče), cenilna vred
nost 30.276 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za-

t četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
129b • gjeđe nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 

v dobri veri. 
Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 

nabit na uradni deski tega sodišča. 
Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek II., 

dne 8. maja 1928. 

zemljiška knjiga Ples, vi. št. 105, 172 in 246, in 
zemljiška knjiga Dekmanca, vi. št. 40 in 278. 

Cenilna vrednost: 40.311 Din 55 p; vrednost pri-
teklin: 2537 Din; najmanjši ponudek: 26.875 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 22. maja 1928. 

E 15/28—6. 

E 206/28—12. 1230 

Dražbeni oklic. 

Dražbeni oklic 
Dne 1 3. j u 1 i j a 1 9 2 8. ob devetih bo pri pod 

pisanem sodišču v sobi št. 7 dražba nepremičnin 

Dne 4. j u 1 i j a 1 9 2 8. ob pol desetih bo pri 'pod
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastralno občino Zbelovsko 
goro, tretjine v<l. št. 77, in zemljiška knjiga za kata
stralno občino Žabljck, šestinke vi. št. 237. 

Cenilna vrednost: 3065 Din in 1776 Din; naj
manjši ponudek: 2050 Din in 1200 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za-

1^99 četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 

zemljiška knjiga Tanča gora, vi. št. 378, 374 in 629. 
Cenilna vrednost: 12.571 Din 85 p; vrednost pii-

teklin: 2980 Din; najmanjši ponudek: 8382 Din. 
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 

sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa so opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 1. junija 1928. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek II., 
dne 25. maja 1928. 

E 664/27—15. 1300 
Dražbeni oklic. 

Dne 14. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 7 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Stari trg, polovice vi. št. 282, 283 
in 57 in celotne vi. št. 549. 

Cenilna vrednost: 4393 Din 4У2 p; vrednost pri-
teklin: 447 Din 50 p; najmanjši ponudek: 13.260 Din 
50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozar-ja na dražbeni okJic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 
dne 1. junija 1928. 

E 390/28—6. 1312 
Dražbeni oklic 

Dne 12. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 

I zemljiška knjiga za katastralno občino Brezen, vi. 
! št. 28. 

Cenilna vrednost: 57.862 Din 55 p; vrednost pri
teklin: 890 Din; najmanjši ponudek s preužitkom: 
40.000 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek II., 
dne 6. junija 1928. 

E 190/28. 1313 

Dražbeni oklic 
Dne 12. j u l i j a 1 9 2 8 . ob štirinajstih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Sopote, vi. št. 66. 

Cenilna vrednost: 21.610 Din 20 p; vrednost pri
teklin: 100 Din; najmanjši ponudek: 14.407 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deslri tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kozjem, 
dne 5. junija 1928. 

! 
j E 125/28—6. "' '" "" 1354 

j Dražbeni oklic. 
j Dne 12. j u l i j a 1 9 2 8 . ob pol enajstih bo pri 
', podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
j zemljiška knjiga za katastralno občino Gozd, vi. 
. št. 44 in 59. 
j Cenilna vrednost: 247.321 Din 17 p; najmanjši 
ponudek: 161.247 Din 44 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
i sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za-
: četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kranjski gori, 
dne 4. junija 1928. 

E 420/28—7. 1309 
Dražbeni oklic. 

Dne 4. j u 1 i j a 1 9 2 8. ob pol desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Nevlje, vi. št. 126 (3 zemljiške par
cele), in zemljiška knjiga Tuona, vi. št. 90 (2 zem
ljiški parceli). 

Cenilna vrednost: 8000 Din; najmanjši ponudek: 
5333 Din 40 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 

E 229/28-40. 1297 
Dražbeni oklic 

Dne 7. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Velika dolina, vi. št. 995. 

Cenilna vrednost: 8062 Din 62 p; najmanjši po
nudek: 5375 Din 8 p. 

Pravice, ki no bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražftedjja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 6. junija 1928. 

E 86/28. 1303 

Dražbeni oklic 
Dne 10. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 3 dražba nepremičnin: 

E 82/28—8. 1167 
Dražbeni oklic 

Dne 5. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 2 dražba polovice nepre
mičnin: zemljiška knjiga za davčno občino Cerklje, 
vi. št. 22 (hiša, gospodarsko poslopje in 27 zemljiških 
parcel). 

Cenilna vrednost: 19.130 Din; najmanjši ponudek; 
12.754 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 18. maja 1928. 

E 1917/28—8. 1238 
Dražbeni oklic 

Dne 6. j u l i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastralno občino Sentpetrsko 
predmestje, I. del, vi. št. 602 (stavbna parcela 
št. 213/1 na vogalu Miklošičeve ceste in Masarykove 
ceste nasproti glavnemu kolodvoru). 

Cenilna vrednost: 155.340 Din; najmanjši po
nudek: 77.670 Din. 

Pravice^ ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 29. maja 1928. 



59. 

E 103/28—6. 1174 

Dražbeni okìic. 
Dne 6. j u l i j a 1 9 2 8. ob desetih bô pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 6 javna dražba nepremič
nin: vi. št, 87, katastralna občina Studenec, in vi. 
št. 122, katastralna občina Topol (hiša v Studencu 
št. 18 z gospodarskim poslopjem, vrt, 4 njive in 

Cenilna vrednost: 19.250 Din; najmanjši ponu-
dek: 12.834 Din. 

Vse drugo je razvidno iz dražbenega oklica, na
bitega na tukajšnji uradni deski. 

Okrajno sodišče v Ložu, oddelek H., 
dno 16. maja 1928. 

E 38/28—7. 1234 

422 

Cenilna vrednost: 7600 Din; najmanjši ponudek: E 183/25—5. 
5067 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenero naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na đražbeni oklic, kî je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 31. maja 1928. 

Letnik X. 
1165 

Dražbeni oklic. 

Dražbeni oklic 
Dne 9. j u l i j a 1 9 2 8. ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba zemljišča: vi. 
št. 62, katastralna občina Pudob (hiša v Pudobu 
št. 34, 3 njive, 3 travniki, 2 gozda. 1 pašnik, У4, od
nosno Уг deleža 6 travnikov in pritekline). 

Cenilna vrednost s priteklinami vred: 129.950 
Din; najmanjši ponudek: 73.300 Din. 

Vse drugo je razvidno iz dražbenega oklica, na
bitega na tukajšnji uradni deski. 

Okrajno sodišče v Ložu, oddelek II., 
dne 18. maja 1928. 

E 706/27—27. 11"0 
Dražbeni oklic 

Dne 4. j u 1 i j a 1 9 2 8. ob pol desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Sv. Jernej, vi. št. 11. 

Cenilna vTcdnost: 28.722 Din 72 p; najmanjši po
nudek: 19.148 Din 48 p. 

.Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle vež uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek II., 
dne 14. maja 1928. 

E 2025/28—6. 
Dražbeni oklic 

E 73/28—10. ш 3 

Dražbeni oklic. 
Dne 3. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastralno občino Dolič, vi. 
št. 48. 

Cenilna vrednost: 14.400 Din; najmanjši ponu
dek: 9600 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 7. maja 1928. 

E 1201/28. 1 1 6 8 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastralno občino Belavšek, vi. 
št. 85 in 86. 

Cenilna vrednost: 60.856 Din; najmanjši ponu
dek: 40.571 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

1171 Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 9. maja 1928. 

Dne 4. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Legen, vi. št. 151, 162 in 168. 

Cenilna vrednost: 95.092 Din 90 p; najmanjši po
nudek: 63.395 Din 26 p. 

Pravice, ki no bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na đražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, oddelek L, 
dne 4. maja 1928. 

E 173/28—4. 1240 

Dražbeni oklic. 
Dne 4. j u l i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sc-bi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Legen, vi. št. 40 in 160. 

Cenilna vrednost: 157.934 Din 50 p; vrednost pri-
teklin: 650 Din; najmanjši ponudek; 105.289 Din 
34 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, oddelek L, 
dne 12. maja 1928. 

Dne 6. j u l i j a 1 9 2 8 . ob enajstih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 27 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga gomat, vi. št. 80 (hiša [iz blata], 
gospodarsko poslopje in nekaj zemljiških parcel). 

Cenilna vrednost: 12.946 Din; najmanjši ponu
dek: 8631 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 10. maja 1928. 

E 100/28—«. 1187 

Dražbeni oklic. 
Dne 10. j u l i j a 1 9 2 8 . ob osmih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 20 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastralno občino Hrast, vi. 
št. 163, za katastralno občino Dole, vi. št. 294, in 
za katastralno občino Lokvico, vi. št. 481. 

Cenilna vrednost: 13.550 Din; najmanjši ponu
dek: 9034 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bise ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na đražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Metliki, 
dne 22. maja 1928. 

E 1234/27—14. 1295 

Dražbeni oklic 
Dne 2 4. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 26 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Hraše: a) vi. št, 132, b) vi. št. 294, 
in c) vi. št. 296, in sicer 1 2 / 7 4 тк deležov na 18 pašnih 
parcelah. 

Cenilna vrednost: ad a) 86.710 Din, ad b) 6070 
Din, ad e) 6Ó00 Din; vrednost priteklin: ad a) 8290 
Din; najmanjši ponudek: ad a) 63.334 Din, ad b) 
4047 Din, ad c) 4000 Din. 

Dražba se bo vršila tudi po skupinah. 
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 

sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v .Radovljici, 
dne 30. maja 1928. 

E 98/28—6. 1355-

Dražbeni oklic. 
Dne 14. j u l i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin, 
zemljiška knjiga Brezje, vi. št. 170, 267 in 264. 

Cenilna vrednost: 31.607 Din 25 p; najmanjši po 
nudek: 21.071 Din 50 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v .dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki jo 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno eodlšče v Slovenski Bistrici, oddelek II., 
dno 16. aprila 1928. 

E 87/28. 1109 

Dražbeni oklic. 

E 479/28—7. 1311 

Dražbeni oklic 
Dne 16. j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 24 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Zagorica, vi. št. 85 in 120. 

Dne 2. j u l i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Zgornji Gabrnik, vi. št. 70. 

Cenilna vrednost: 11.521 Din; vrednost priteklin: 
45 Din; najmanjši ponudek: 7710 Din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na đražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek II., 
dne 5. maja 1928. 

E 222, 274/28. 1296 

Dražbeni oklic. 
Dne 13. j u l i j a 1 9 2 8 . ob pol desetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 5 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga za katastralno občino Ločico, vi. 
št. 46 (hiša in gospodarsko poslopje z zemljiščem). 

Cenilna vrednost: 100.173 Din 74 p; najmanjši 
ponudek: 66.782 Din 48 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek II., 
dno 1. maja 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 

202. 
Tarifna obvestila.* 

Direktni blagovni promet med postajami kraljevine 
Madžarske v provozu čez proge državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev s postajami 

ostalega inozemstva in obratno. 
Izprememba in popravek. 

V tarifnem obvestilu za ta promet, razglaäenem 
v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo-

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 30. maja 1928., št. 122/XLI. 
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venaca» z dne 12. februarja 1927., št. 32/VI,1 naj se 
prečrta v napisu: «Direktni blagovni promet» itd. za 
besedama: «ali obratno» pika in naj se doda: «(iz-
vzemši postaje Trst [Trieste], Reko .[Fiume], Pulj 
[Pola] in Rovinj [Rovigno d'Istria]). 

V tarifnem obvestilu: «Blagovni promet med Tr
stom (Trieste), Reko (Fiume), Puljem (Pola) in Ro-
vinjem (Rovigno d'Istria) in postajami madžarskih 
železnic (1)», razglašenem v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 3. marca 
1928., št. 50/ХШ,2 naj se prečrta točka «1)» z vsem 
besedilom; pri dosedanji točki «2)» pa naj se pre
črta: «2)». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne l .maja 1928.; G. D. br. 29.360/28. 

* 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko 
(Fiume), Puljem (Pola) in Rovlnjem (Rovigno 

d'Istria) (5). 
Izpremembe, dopolnitve in popravki v železniški ta

rifi' za prevoz blaga z dne 1. marca 1928. 

Z veljavnostjo od dne 6. maja 1928. do preklica, 
odnosno do izvedbe v tarifi, je treba izvršiti v tej 
tarifi naslednje kpremembe, dopolnitve in popravke: 

Na 350. strani naj se dopolni «Tumačenje itd.» 
po abecednem redu tako-le: 

«Bold. hćv. = Lokalna železnica Bóldvavoligyi. 
Fert. hév. = Lokalna železnica Fertovidéki. 
P. es. hév. = Pâpa-csornai.» 
Na 391. strani naj se vpiše pri zaporedni številki 

besedila 57 «Linoleum itd.», pozicija b), v razpre-
delku: «vrsta» namesto «1»: «2». 

Na 143./144. strani naj se dopolni seznamek poti 
z naslednjimi novimi poti: 

a) v p r o m e t u s T r s t o m ( T r i e s t e ) , P u 
l j e m ( P o l a ) i n R o v i n j e m ( R o v i g n o 
d ' I s t r i a ) : 

52 = Pâpa-Szombathely-MuTakeresztûrj-iPostu-
mia. 

53 = Miskolcz-Zakâny-Murakeresztûr-Postumia. 
54 = Czelldömölk-Szombathely-MurakeTesztür-

Postumia. 
55 = Üszög-Barcs-Murakeresztur-Poetumia. 

b) V p r o m e t u ž R e k o ( F i u m e ) : 
50 = Papa-ßzombathely-MurakeresztiW-Postu-

mia. 
51- = Miskolcz-Gyékényes-Fiume trs. 
52 = Czelldömölk-Szombathely-Murakeresztür-

Postumia. 
53 = Uszog-Barcs-Zâkâny-Gyékényes-Fiume 

trs. 
Na 151. strani naj se popravi pri postaji z nazi

vom: Sellye razdalja za Trst (Trieste;) «497» v: 
«496» in na 152. strani pri postaji z nazivom: Szek-
szârd razdalja za Reko (Fiume) «682» v: «582». 

Na 153. strani naj. se popravi v daljinarju pri 
postaji z nazivom: Villâny številka pota za Trst 
(Trieste) «23» v: «55» in za Reko (Fiume) «22» v : 
«53». 

Na straneh 146. do 153. naj se dopolni daljinar 
s spodaj navedenimi postajami in dotičnkni podatki: 
4 
2 
52 
29 
10 
46 
2 
11 
42 
54 
52 
55 
46 
2 

38 
20 
52 
53 
2 

4 j Balatonederics . 
Eger 
Egyed-Rdbacsanak 
Esztergom . . . 
Hegyeshalom . . 
Herczegszantó . . 
Hidasbonyhät 

Kv. hév. 
M. A. V. 
P. es. hév. 
B. e. f. hév. 
D. hév. 
B. b. za hév. 
M. A. V. 

Ivén Fert. hév. 
Katymâr H. b. z. hév. 
Kenyerl Fert hév. 
Marczaltö P. es. hév. 
Mohšcs M. P. V. 
Nagybaracska B. b. z. a. hév. 
Nagykörös M. A. V. 
Nagytótipuszta—Andocs . M. s. hév. 
Öreglak K. f. hév. 
Szany— Rabaezent—Andres P. es. hév. 
Szendró Bold. hév. 
Szob M. A. V. 

461 
816 
604 
685 
618 
621 
540 
560 
637 
572 
593 
577 
608 
763 
515 
505 
597 
895 
752 

452 
755 
595 
718 
609 
559 
478 
551 
576 
563 
584 
519 
546 
702 
453 
443 
588 
833 
691 

Na 21. strani naj se vpišeta v tarifi br. 35. (Seno) 
postaji z nazivom: Hegyeshalom in: Szombathely z 
naslednjimi vozninskimi stavki: 

Trieste 
5 t lOt 15t 

Fiume 
5t lOtl ISt 

Hegyeshalom 199512601240199512601240 
Szombathely 14901060 10201490 10601020 

Na 228. strani naj se popravita v zaglavju tarife 
br. 78. (Sumpor) «51» v : «101» in «101» v: «161». 

V isto tarifo naj se vpiše postajo z nazivom: Ba
latonederics s temi vozninskimi stavki: 

1 Uradni list z dne 28. februarja 1927., št. 70/23. 
3 Uradni list z dne 20. marca 1928., št. 80/27. 

T r i e s t e 

1 
10t |15t 10t 15t lOtl151 jlOt115t 

F l u m e 
1 

10t 15t 

— 21202035 — — — — — — 21202035 — — 

10tI15t 10t|ist j 10t l ist 

Balatonederics 

N a 267. strani naj se prečr ta tabela tarife br. 114. (Linoleum itd.) ter naj se nadomesti z nasled
njo tabe lo : 

Važi u pravcu 
Vrsta 

U saobraćaju sa 
stanicama 

od ili do 
Trieste 

1 

Stg. 5t lOt ISt 

Fiume 

1 

Stg. 51 lOt 15t 

Vozarin. stav u centesimima za 100 kg 

Bndapest D. V. . 
Budapest—Kelen-

föld 
Budapest M. A. V. 
Györ 

4665 

4665 
4760 

3825 

3825 
3905 

4455J3895 

3310 

3310 
3380 
3395 

3010 

3010 
3075 
3125 

4665 

4665 
4760 
4455 

3825 

3825 
3905 
3895 

3310 

3310 
3380 
3395 

3010 

3010 
3075 
3125 

Budapest D. V. . 
Budapest—Kelen-

föld 
Budapest M. A. V. 
Oyür 

4665 

4665 
4760 
4455 

3825 

3825 
3905 
3920 

3310 

3310 
3380 
3400 

3010 

3010 
3075 
3130 

4665 

4665 
4760 
4455 

3825 

3825 
3905 
3920 

3310 

3310 
3380 
3400 

3010 

3010 
3075 
3130 

N a 272./273. strani naj se vpiše v tarifo br. 127. (Pamuk in pamučna roba) postaja z nazivom: 
Papa z naslednjimi vozninskimi stavki: 

Vrsta 1 

5t lOt 15t 5t | l O t | I S t 

Papa |2675|2445|2220 2760 259512315 3135 2780 2470 3490 3135 286012685 2415 2220 

5t lOtl15t 5t 10t 15t 5t [10t 15t 

Vrsta 1 

5t lOtl15t 

Papa J2675.'2445|2220 
Na 280. strani naj se piečrta tabela tarife br. 134. 

(Rafija) ter naj se nadomesti z naslednjo tabelo: 

5t lOt 15t 5t lOt 15t 

2760l2595'2315J3135|2780|2470 

5t 10 t |15 t 

3490 3135,2860 

5t | 1 0 t | 1 5 t 

2685 24152220 

Važi u pravcu 
Vrsta 

U saobraćaju sa 
stanicama 

Baja 
Balassagyarmat . . 
Balatonboglâr . . . 
Bares 
Békéscsaba . . . . 
Budapest D. V. . . 
Budapest—Kelenföld 
Budapest M. A. V. . 
Debreczen 
Eger 
Gyöngyös 
Györ 
Gyula 
Hidas—Bonyhât . . 
Kaposvâr 
Kecskemet . . . . 
Miskolcz 
Mondes 
Nagykanlzsa . . . . 
Nagykörös 
Nyiregybiza . . . . 
Pécs 
Sätoraljaüjhely . . . 
Slófok 
Sopron D. V. . . . 
Szeged 
Szeged—Rókus . . 
Szekszärd 
Székesfehérvàr . . . 
Szolnok leherp.—u . 
Szombathely . . . . 
Tapolcza 
Tolna—Mözs . . . . 
Üszög 
Z a l a e g e r s z e g . . . . 
Zalaszentivän . . . 

Od 
T r i e s t e - F i u m e 

5t 10t 15t 5t 10t 15t 

Voz, stav u centesimima za 100 kg 

2285 
2805 
1880 
1040 
2530 
2210 
2210 
2255 
2795 
2625 
2495 
2445 
2585 
2110 
1740 
2525 
2720 
2175 
1385 
2475 
2925 
1885 
2920 
1990 
2145 
1835 
1775 
2125 
2135 
2525 
1980 
2050 
2245 
1930 
1925 
1740 

2085 
2395 
1730 
1040 
2375 
2010 
2010 
2055 
2510 
2365 
2255 
2215 
2425 
1945 
1635 
2280 
2450 
2065 
1315 
2235 
2615 
1775 
2615 
1820 
1955 
1790 
1735 
1945 
1945 
2280 
1820 
1870 
2045 
1820 
1770 
1615 

1950 
2310 
1625 
1040 
2265 
1865 
1865 
1905 
2305 
2175 
2080 
2045 
2285 
1830 
1555 
2100 
2245 
1985 
1260 
2065 
2395 
1685 
2395 
1705 
1820 
1755 
1710 
1810 
1820 
2100 
1700 
1745 
1895 
1730 
1660 
1525 

2065 
2805 
1880 
1040 
2530 
2210 
2210 
2255 
2795 
2625 
2495 
2445 
2585 
1905 
1545 
2525 
2720 
1980 
1385 
2475 
2925 
1700 
2920 
1990 
2145 
1835 
1775 
2125 
2135 
2525 
1980 
2050 
2245 
1745 
1925 
1740 

1885 
2395 
1730 
1040 
2375 
2010 
2010 
2055 
2510 
2365 
2255 
2215 
2425 
1755 
1450 
2280 
2450 
1880 
1315 
2235 
2615 
1600 
2615 
1820 
1955 
1790 
1735 
1945 
1945 
2280 
1820 
1870 
2045 
1640 
1770 
1615 

1760 
2310 
1625 
1040 
2265 
1865 
1865 
1905 
2305 
2175 
2080 
2045 
2285 
1650 
1380 
2100 
2245 
1805 
1260 
2065 
2395 
1525 
2395 
1705 
1820 
1758 
1710 
1810 
1820 
2100 
1700 
1745 
1895 
1560 
1660 
1525 

Na straneh 170. do 267. naj ee vpiše v spodaj 
navedenih tarifah postaja z nazivom: Györ tako za 
Trst (Trieste) kakor tudi za Reko (Fiume) z nasled
njimi vozninskimi stavki: 

Strana 

• 170 

193 
202 
204 
211 
267 

Tarifa 

8 

18 
27 
30 
35 
113 

Vrsta 

1 
2 
3 
4 

— 
— 
— 
— 
1 
2 

Trieste / Fi 

5t 

\ 

2355 

3605 

1490 

1990 

2445 
3150 

10t 

1635 
1680 
1585 
1640 

1925 

3280 

940 
1300 

2195 
2750 

ume 

15t 

1555 
1595 
1500 
1545 

1765 

3025 

940 
1240 

2045 
.2600 

Na 317. strani naj se vpiše v pozicijo br. 12. 
(Seno itd.) dodatka postaja z nazivom: Hegyeshalom 
z naslednjimi vozninskimi stavki: 

Trieste 

5t 10t 15t 

Fiume 

5t | l 0 t 15t 

Hegyeshalom 1800|l250|12001800|l250|1200 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beograda, 

dne З . т а ј а 1928.; G. D. br. 29.619/28. 

Daljinar železnic kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev z dne 1. oktobra 1925. 

Popravek tarifnega obvestila G. D. br. 7644/28. 

V tarifnem obvestilu G. D. br. 7644/28, ki je ob
javljeno v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hr
vata i Slovenaca» z dne 24. februarja 1928., št. 43/Х, 
naj se popravi razdalja: Podsused Tvornica-Zagreb 
Sava in glavni kolodvor «10km» v : «8km». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 7. maja 1928.; G. D. br. 31.633/28. 

* 

Promet potnikov, prtljage in ekspresnoga blaga med 
kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev skozi Češko

slovaško, Avstrijo in Madžarsko. 

V tarifi za navedeni promet, ki velja od dne 
1. aprila 1928., naj ве izvrše naslednji popravki: 

Na 26. in 30. strani naj se prečrta ležeči križec 
(•<-) pri voznih cenah od Dubrovnika in od Sarajeva 
za Berlin Stadtb. in Breslau Hbf. čez Sombor (Ga
lante). 

V Nemčiji se prodaja ekspresna prevozmea za 
3 Rpf., 100 izvodov pa po 2 RM. 80 Rpf. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beograda, 

dne 9. maja 1928.; G. D. br. 31.430/28. 

Lokalna tarifa z dne 1. oktobra 1926. 

Dopolnitev. 

Z veljavnostjo od dne 15. junija 1928. naj se-
vpiše v tej tarifi na 36. strani v izjemno tarifo br. 8. 
po abecednem redu v seznamek postaj, do katerih 
velja izjemna tarifa, tudi postaja z nazivom: Slo
venske Konjice. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 12. maja 1928.; G. D. br. 32.780/28. 
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Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko Avstrijo (16). 

Dopolnitev železniške tarife z dne 1. januarja 1928. 
Z veljavnostjo od dne 10. maja 1928. do preklica, 

odnosno do izvedbe v tarifi, naj se uvrste v spodaj 
navedenih izjemnih tarifah naslednje postaje z voz-
ninskimi stavki v gTOŠih za 100 kg: 

Izuzetna tarifa br. 9.: 

Greifenburg Weissensee 
Pusarnitz 

Izuzetna, tarifa br. 30.: 

Trieste! Fiume 
ì 

201 
174 

211 
181 

I Trieste Fiume 

|5t ;10t |Lg 5t HOtlLg 

Ehrenhausen |415 
Leibnitz 1425 

356304 
365 311 

415Î356J304 
425:365 311 

Izuzetna tarifa br. 69.: 

Trieste 

Breitstetten 307 334 307 334 
Ebenfurth 277 365 277 365 
Laa a. d. Thaya Stadt 297 325 297 325 
Stadlau 289 329 289 329 
Straudorf 309 337.309 337 
Wiener Neustadt Hauptbahnhof 270 378 270 378 

Izuzetna tarifa br. 82.: 

i Trieste i Fiume 

B 

Fiume 

B 

1376 Razid društva. 
Občni zbor «Društva, zasebnih nameščencev Slo-

Opr. št. 3509/28. 
Razpis. 

Ker se na razpis za mesto računovodje-vršilca j venije» v Ljubljani, ki so je vršil dne 6. junija 1928. 
dolžnosti ekonoma v П. kategoriji (objavljenem v v Kranju, je soglasno sklenil, da se imenovano dru-
Uradnem listu 47 z dne 15. maja 1928.) niso odzvali štvo prostovoljno razdruži. 
prosilci z d a l j š o prakso, se mesto ponovno raz
pisuje z rokom za vlaganje prošenj do dne 

5. j u l i j a 1 9 2 8. 
Vpoštevajo se samo prosilci, ki imajo strokovni 

izpit iz državnega računovodstva ter že dlje časa 
opravljajo državno računovodstveno službo. 

Prošnje je treba opremiti z listinami, ki jih za
hteva člen 12. zakona o civilnih uradnikih in ostalih ; voljno razšla, 
državnih uslužbencih. 

V L j u b l j a n i , dne 16. junija 1928. 

Janko Bukovec s. r., Ciril Golmajer s. r.; 

bivši predsednik. bivši tajnik. 

Ш 4 Razid društva. 
«Narodna čitalnica» v Črnomlju se je prosto-

Higienski zavod v Ljubljani, 
dno 14. junija 1928. 

Predstojnik zavoda: dr. Ivo Pire s. r. 

Št. 8983/28. 

Razglas. 
1383 

Dražbo občinske lovske pravice v občini Dvoru, 
odrejeno s tukajšnjim razglasom z dne 5. maja 1928., 
št. 7915 (Uradni list 48 z dne 19. maja 1928., stran 
339.), preklicujem, ker sem zakupno pogodbo z dose
danjim zakupnikom podaljšal. 

V N o v e m m e s t u , dne 15. junija 1928. 

Sreski poglavar: Kaki s. r. 

Villach Bundesbahnhof 246 | 259 
Na 60. strani naj se uvrsti v odseku F. (Daljinar 

i propisi za upućivanje) po abecednem redu postaja 
z nazivom: 
| 14 | Straudorf . . . . | Oe.B.B. | 673 | 669 | 

V izjemni tarifi br. 7. naj se popravita vozninska 
stavka «336» od postaje z nazivom: iSpittal Mill-
stättersee do Trsta (Trieste) in Reke (Fiume) pod 
A - l O t v : «310» in pod C-lOt «353» v: «323». V 
poziciji 9. dodatka (prazna privatna kola) naj se po
pravi v. relaciji: Angern-Trieste vozninski stavek 
pod A «6223» v: «6233» in v Telaciji: Mureck-Trie-
sto pod B-2 «4883» v: «3883». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 11. maja 1928.; G. D. br. 32.244/28. 

Izprememba izvršilne odredbe III—3 § 63. železniške 
tarife, dela I. 

Na predlog generalne direkcije je odobril gospod 
pomočnik ministra za promet pod M. S. br. 6498/28 

Razne objave. 
1377 Razglas. 

Mestna hranilnica ljubljanska razglaša po § 8. 
svojih pravil, da zniža z dnem 1. julija 1928. vlogam, 
vezanim na tri mesece, obrestno mero za V2 % z 

v e l j a v n o s t j o o d d n e 1. o k t o b r a 1 9 2 8. 
V L j u b l j a n i , dne 18. junija 1928. 

Ravnateljstvo Mestne hranilnice ljubljanske. 

137! Poziv. 

Niko Furlan s. r., bivši predsednik. 

Glede na razglas poštne hranilnice v Beogradu, 
priobčen v Uradnem listu 52 z dne 30. maja 1928., 
o popisu hranilnih vlog in vrednostnih papirjev, ki 
so v depotu bivših poštnih hranilnic na Dunaju in 
v Budimpešti, objavljamo: 

Bivša Jadranska banka je sprejela pred letom 
1923. od raznih strank večje število vložnih in rent-
nih knjižic poštne hranilnice na Dunaju zaradi repa-

z d n e 7 . m a j a l ^ d a s e i z p m n e n i v § 6 3 . < ž e l e z i i J S k e j t r i a c i j ( ; > L e t a 1923., ko so morale stranke osebno 
tarife, dela L, izvršilna odredba Ш - 3 , ki se glasi: 
«Kao kapara mora se za svaka kola platiti jedno
dnevna kolska dangubina», tako-le: «Kapara za jedna 
kola iznosi jednodnevnu kolsku dangubinu». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 17. maja 1928.; G. D. br. 32.943/28. 

« 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko Češkoslovaško (25). 

Izprememba v prilogi k železniški tarifi za prevoz 
blaga z dne 1. septembra 1927. 

Z veljavnostjo od dne 20. maja 1928. do preklica, 
odnosno do izvedbe v tarifi, najdlje pa do dne 31. de
cembra 1928., naj se popravi v prilogi k zgoraj ome
njeni tarifi na 5. strani za «pamuk sirovi» vozninski 
stavek «1971» i& relacijo: Trieste-Cheb v: «1849». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 18. maja 1928.; G. D. br. 3474/28. 

napraviti prijave za repatriacije, je obvestila Ja
dranska banka vse stranke na to okolnost s priporo
čenimi pismi ter jim dala obenem knjižice na raz
polago. Pri tej priliki pa pošta nekaterim naslovni
kom pisem iz raznih vzrokov (zaradi menjave njih 
bivališča, smrti itd.) ni mogla vročiti; nekateri na-

| slovniki pa pošiljk niso hoteli sprejeti. Zato leži pri 
podpisani podružnici še nekaj rentnih knjižic. Da 
morejo lastniki ali upravičenci teh knjižic, odnosno 
njih pravni nasledniki, pravočasno иктепШ vse, če
sar je treba za varstvo njih koristi po zgoraj na
vedenem razglasu, naznanjamo vsem upravičencem, 
da so jim rentne knjižice do dne 25. t. m. proti vro
čitvi bančnega potrdila, ki jim je bilo svoje dni iz
ročeno, pri naši blagajni na razpolago, ter jih poziv-
Ijemo, naj jih do označenega roka zanesljivo dvig
nejo: čo se to ne zgodi, se smatramo glede predmet
nih knjižic izven vsake obveze. 

V L j u b l j a n i , dne 15. junija 1928. 

Jadransko-Podunavska banka, 
podružnica Ljubljana. 

Št, 4682/1928. 1382 

Razglas. 
K m e t i j s k a z a d r u g a v S t a r e m t r g u 

p r i L o ž u, r. z. z o. z., uživa po naredbi gospoda 
ministra za finance z dne 25. decembra 1923., 
br. 43.322 (Uradni list z dne 7. januarja 1924., št. 3/1), 
oprostitev od plačevanja taks, navedenih v tej na
redbi, izza dne 12. junija 1928. za čas, dokler veljajo 
sedanja pravila. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 12. junija 1828. 

1375 3 - 1 Naznanilo. 
Ker se je na izrednem občnem zboru, ki se je 

vršil dne 11. decembra 1926., sklenila likvidacija 
podpisane zadruge, se upniki pozi vi jejo, naj prijavijo 
terjatve podpisanemu likvidatorju. 

V L j u b l j a n i , dne 16. junija 1928. 

Za Zvezno tiskarno in knjigarno, 
r. z. z o. z. v Ljubljani v likvidaciji: 

dr. Gustav Gregorin s. r. 
(Bleiweisova cesta št. 21). 

Jurija grofa Thurnskega jeklarna 
na Ravnab, delniška družba. 1372 

Aktiva. 
Bilanca 

z dne 3 1 . decembra 1927. Pasiva. 

Nepremičnine 
Stroji in ne

premičnine . 
j Zaloge 
1 Gotovina.... 
I Dolžniki 
; Vrednostne li-
\ stine in kav-
j cije 

Din 

2,450.000-

2,878.58745] 
7,400.438! 19 

19.875126 
10,414.530 

6.937 

83 

25 

Delniška glav
nica 

Upniki 
Dobiček . . . . 

\ 

Din P; 

14,000.000 
9,161.393 

8.975 

V II 

Izguba. 

||23,170.368|98 

Račnn 
dobička in izgube. 

||23,170.368|98; 

Dobiček. 

Obresti 
j Odpisi terja-

; Dobiček . . . . 

1 

Din | p 

32I.6O4U01 

17.625j96 
8.975'80 

348.206|l6| 

Saldo računa 

Din 

348.206 

348.206 

71 
is 

iti 

«Petovia», usnjarska industrija» 
d. d. s s e d e ž e m v Ljubljani, 

tovarna za čevlje na B r e g u pri Ptuju. 

Bilanca 
Aktiva, z dne 3 1 . decembra 1927. Pasiva. 

1. Gotovina v 
blagajni in 
banki . . . . 

2. Vrednostni 
papirj i . . . . 

3. Dolžniki . . 
4. Stavbe in 

posestva 
5. Stroji In in

ventar . . . 
6. Zaloga (si

rovine, pol
izdelki, iz
delano bla-

1 go) 
17. Izguba*.. . 

Din |pj 

160.019 

10.000 
1,541.716 

2,109.714 

3,632.208 

8,167.554 
530.553 

15 

— 
29 

60 

29 

22 
57 

16,151.766|08! 

1. Glavnica . . 
2. Rezervni 

3. Amortiza
cijski fond. 

4. Upniki . . . 
5. Tranzitom e 

postavke . . 
— \ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
V 

Din !p 

2,000.000 -

24.160 

714.562 
13,220.543 

192.500 

— 

18 
901 

— 

; 1 

1 i 
! 
1 

! 

I |16,151.76б|08 

* Prenos iz leta 1926 Din 534.167'80. 
Dobiček v letu 1927. . . , 3.614-23. 

Din 530.5 53-57 

Izguba. 
Račun izgube in dobička 
z dne 31 . decembra 1927. Dobiček. 

1. Odpisi . . . 
2. Davki in 

takse 
3. Obresti In 

tečajne raz
like 

4. Dnine 
5. Razni stro

ški 
6. Dobiček . . 

Din 

389.490 

132.933 

662.442 
1,726.334 

1,078.613 
3.614 

3,993.429 791 

Kosmati 
dobiček. 

Din 

3,993.429 

3,993.429 

79 

791 

Na Bregu pri Ptuju, dne 31. decembra 1927. 
S knjigami in prilogami primerjali In našli v soglasju. 

N a d z o r n i š t v o : 
Aleksander Ussar s. r., predsednik. 

Pankrac Cllenšek s. r., Julij Mihellč s. r. in 
Franc Potočnik s. r., 

člani. 
Za knj igovodstvo: 1347 

A. Selinger s. r. H. Mavrin s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Fantek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delnižka tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 



Poitaina plačana v gotovini. 

60. V Ljubljani, dne 22. junija 1928 

. ^ 

Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V s e b i n a : 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 
203. Zakon, s katerim se nekatere občine splitske in ljub

ljanske oblasti pripajajo primorsko-krajiškl oblasti. 
204. Odločba glede pokojninske blagajne glavne bratov-

ske skladniee v Sloveniji. 
205. Izprememba naziva za vas in občino Lehen pri Rib

nici, srez Maribor, desni breg, v naziv: «Lehen na 
Pohorju». 

206. Popravek k uredbi o odpiranju in zapiranju trgovin
skih in obrtnih obratovalnic . . . 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi oblastnega odbora mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 134 z dne 14. junija 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 11. maja 

1928.: Iz 5. skupine I. kategorije v 4. skupino I. ka
tegorije je pomaknjen s pravno veljavnostjo od dne 
30. septembra 1926. Friderik J u v a n č i č , profesor 
na državni trgovinski akademiji v Ljubljani. (S tem 
ukazom se nadomešča ukaz z dne 30. septembra 
1926.) 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 11. maja 
1928.: Iz 2. skupine П. kategorije v 1. skupino II. ka
tegorije je pomaknjen Milan B r o z o v i ć , predmetni 
učitelj na strokovni šoli za obrtno risanje v Kastvu. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 11. maja 
1928.: Iz 3. skupine П. kategorije v 2. skupino П. ka
tegorijo je pomaknjen s pravno veljavnostjo od dne 
10. novembra, 1925. Fran Škof, predmetni učitelj 
na dvorazredni trgovinski ioli v Mariboru. (S tem 
ukazom se nadomešča ukaz z dne 10. novembra 
1925.) 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 11. maja 
1928.: Iz 2. skupine Ш. kategorije v 1. skupino 
III. kategorije sta pomaknjeni Leopoldina P e 1 h a n 
in Frančiška F e i g e 1, strokovni učiteljici na držav
nem osrednjem zavodu za ženski domači obrt v Ljub
ljani. 

Odlok ministra za notranje posle z dne 11. maja 
1928.: Iz 4. skupine H kategorije v 8. skupino II. ka
tegorije je pomaknjen Slavko J. B r a v n i c a r, ko
misar železniške in obmejno policije na Rakeku. 

Objava generalne direkcije državnih železnic z 
dne 2. junija 1928.: Na postajah z nazivom: Bad 
Ischi in: Gmunden (Avstrija) sta ustanovljena carin
ska oddelka zaradi potniške prtljage za kopalno 
dobo, t. j . od dne 15. junija do dne 15. septembra. 

Številka 135 z dne 15. junija 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 1. ju

nija 1928.: Postavljena sta: na filozofski fakulteti 
univerze v Ljubljani za rednega profesorja s pravi
cami uradnika 3. skupine I. kategorije dr. Izidor 
C a n k a r , izredni profesor na isti fakulteti, uradnik 
v 4. skupini I. kategorije; na tehnični fakulteti uni
verze v Ljubljani za izrednega profesorja s pravi
cami uradnika 4. skupine T. kategorije Juro H o r -
v a t, docent na isti fakulteti, uradnik v 8. skupini 
I. kategorije. 

Odlok ministra za notranje posle z dne 2. aprila, 
1928.: Postavljen je za sreskega nadzornika policij
skih agentov v 8. skupini II. kategorije pri policijski 
direkciji v Ljubljani Jakob P o d r e b e r š e k , ro
vinìi nadzornik policijskih agentov v 4. skupini 
11. kategorije pri isti direkciji. 

Številka 136 z dne 16. junija 1928.: 
Odloka ministra za notranje posle z dne 26. marca 

1928.: h. 4. skupine Ш. kategorije v 3. skupino 
Ш. kategorije so pomaknjeni arhivski uradniki Luka 
V e 1 e j v Šmarju pri Jelšah, Fran C o v н i k v Mari
boru, Alojzij M e t l i k o v e c v Dolnji Lendavi, Jo

sip S m r e k a r v Mariboru. Ivan P u n e e r v Mur
ski Soboti in Tomaž B e r g l e z v SJovenjgradcu. 

Odlok ministra za notranje 2>osle z dne 9. maja 
1928.: Premeščen je Rafael M a h n i č , vladni tajnik 
v 7. skupini I. kategorije, od velikega župana v Ma
riboru k sreskemu poglavarju v Ptuju. 

Številka 137 z dne 18. junija 1928.: 
Odloka ministra za notranje posle z dne 29ega 

marca 1928.: Premeščena sta po službeni potrebi: 
Hinko Z a j e , arhivski uradnik v 2. skupini Ш. kate
gorije od velikega župana v Mariboru k sreskemu 
poglavarju v Mariboru, levi breg; Josip S e i b e r t , 
policijski agent v 3. skupini III. kategorije od sre
skega poglavarja v Celju k sreskemu poglavarju na 
Prevaljah. — Upokojena sta po členili 135. in 234. 
uradniškega zakona: Vinko P r i b o v š i č, sreski po
licijski nadzornik v 3. skupini П. kategorije pri poli
cijskem komisariatu v Mariboru; Mihael G e r ž o l j , 
policijski agent v 3. skupini ПТ. kategorije pri sre-
s-kem poglavarju v Celju. 

Objava generalnega inspektorata ministrstva za 
finance z dne 6. junija 1928.: Z valutami sme po
slovati Hranilnica in posojilnica pri Devici Mariji na 
Jezeru na Prevaljah. 

Številka 138 z dne 19. junija 1928.: 
Odlok ministra za notranje posle z dne 29ega 

marca 1928.: Upokojen je po členih 135. in 234. 
uradniškega zakona Martin N e d o g, arhivski urad
nik v 3. skupini П1. kategorije pri policijski direk
ciji v Ljubljani. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

203. 
Mi 

A l e k s a n d e r I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v LXV.»redni seji, ki jo je imela 
dne 4. maja 1928. v Beogradu, in da smo Mi potrdili 

in potrjujemo 

Zakon, 
s katerim se nekatere občine splitske 
in ljubljanske oblasti pripajajo pri

morsko-krajiški oblasti,* 
ki se glasi: 

Člen 1. 
Upravne občine Aleksandrovo, Baška, Dobrinj, 

Dubašnica, Krk, Omišalj in Vrbnik se izločajo iz 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 19. junija 19Ê8., št. 138/XLV. 

splitske oblasti, upravna občina Kastav pa iz ljub
ljanske oblasti ter se pripajajo primorsko-krajiški 
oblasti v Karlovcu z dostavkom, da prestanejo biti 
člani dotičnih oblastnih skupščin, izvoljeni v teh 
volilnih edinicah, člani oblastnih skupščin, v katerih 
so bili doslej, in da spadajo v sestavo primorsko-
kTajiške oblastne, skupščine. 

Člen 2. 
Minister za notranje posle mora izdati v 30 dneh 

od dne, ko stopi ta zakon v veljavo, natančnejša 
navodila za izvedbo tega zakona. 

Člen 3. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah». 

Našemu ministru za notranje posle priporočamo, 
naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvršitev, 
oblastvom •zapovedujemo, naj postopajo po njem, 
vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V N i š u , dne 20. maja 1928. 

Aleksander s. r. 
Minister za notranje Predsednik 

posle : ministrskega sveta : 
dr. Korošec s. r. Velja Vukićević s. r. 

Videl in pritisnil državni (Podpisi 
pečat: vseh ostalih ministrov.) 

čuvar državnega pečata* 
minister pravde 

Milorad Vujičlć s. r. 
L. S. 

Uredbe osrednje vlade. 

2 0 4 . 
Odločba glede pokojninske blagajne 
glavne bratovske skladniee v Slove-

niji. 
Minister za šume in rudnike je izdal dne 6. de

cembra 1927. pod R. br. 11.464 nastopno odločbo: 
«Da se sanira pokojninska blagajna glavne bratov
ske skladniee v Sloveniji, ki o njeni pasivnosti pra
vila ne določajo ničesar, odrejam na predlog rudar
skega glavarstva v Ljubljani in na podstavi čle
na 135. pravil bratovske skladniee: Člen 119. pro
jekta nove uredbe o zavarovanju rudarskih delav
cev in nameščencev pri rudarskih podjetjih se. sme 
izza dne 1. decembra 1927. začasno uporabljati spe
cialno in samo za Slovenijo. Ta člen se glasi: 

,Ce se ugotovi ob izdelavi matematične bilance, 
da imovina pokojninske blagajne ne zadošča za 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 9. junija 1928., št. 130/LXHI. 
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kritje obvez in stroškov po drugem odstavku čle
na 118., in če se prispevki v rednih mejah ne mo
rejo zvišati aH če ta zvišek ne zadošča, mora pred
lagati glavni upravni odbor občnemu zboru u po
stavitev potrebnega kritja, in sicer v nastopni smeri: 

1.) Ustavi naj se upokojevanje brez dokazane 
trajne onemoglosti (člen 1Q7., poslednji odstavek). 

2.) Ce bi ta ukrep ne zadoščal, se mora začasno 
podaljšati doba članstva, potrebna za dosego po
polne pokojnine, (člen 107.,. drugi odstavek), nad 
35 let do največ 40 let. Potemtakem je treba nove 
pokojnine, ki se osnavljajo na krajšo dobo članstva, 
kakor tudi prejšnje že določene pokojnine soraz
merno začasno znižati. Obenem je treba skupne 
redne prispevke začasno zvišati nad pet odstotkov, 
in sicer za (0-4 %) štiri desetinke odstotka katego : 

rijskega, zaslužka za vsako leto članstva, podalj
šanega nad 35 let. 

30 Če bi vsi gorenji ukrepi ne zadoščali, dasi se 
je zvišal skupni redni prispevek do 7 % zavarova
nega kategorijskega zaslužka, se morajo sorazmerno 
znižati vse pokojnine, izračunjene po prednjih pred
pisih. 

Če rbčni zbor ne bi hotel odrediti teh ukrepov, 
ima rudarsko oblastvo pravico, jih samo odrediti.' 

O tej moji odločbi naj generalna radarska direk
cija takoj obvesti radarsko glavarstvo v Ljubljani •» 

To se objavlja interesentom v znanje in ravnanje. 

Iz pisarne generalne direkcije ministrstva za šume 
in rudnike v Beogradu, 

dne 31. maja 1928.: R. br. 11.464/27. 

2 0 5 . 
Izprememba naziva za vas in občino 
Lehen pri Ribnici, srez Maribor, desni 
breg, v naziv: «Lehen na Pohorju». 

Z odlokom gospoda ministra za notranje posle z 
dne 5. junija 1928., SI. br. 2246/28, se je odredilo 
po razpisu z dne 13. maja 1885., št. 31.078 iz leta 
1884.. na podstavi uredbe o ustroju ministrstva za 
notranje posle z dne 8. maja 1919., «Službene No
vine» št. 47, člena 2., točke 9.), in soglasno z gospo
doma ministroma pravde in za finance, da je naziv 
za vas in občino Lehen pri Ribnici, sre?. Maribor, 
desni breg, mariborska oblast, izpremenjen v naziv: 
« L e h e n n a P o h o r j u » . 

2 0 6 . 
Popravek k uredbi o odpiranju in 
zapiranju trgovinskih in obrtnih 

obratovalnic. . . 
V tej uredbi, razglašeni v Uradnem listu z dne 

26. maja 1928., št. 167/51, naj se izvršita ta-le po
pravka: 

Člen 5. naj .se glasi na koncu pravilno: « . . . za
radi prodajanja tudi preko tam določenega roka za 
eno uro dlje, nikakor pa ne po 9. uri zvečer, odnosno 
za kraje, o katerih govori člen 2. te uredbe, po 
10. uri zvečer». 

Drugi odstavek člena 20. naj se glasi pravilno: 
«Pristojni veliki župani smejo odrediti, ko so za

slišali pristojne zbornice, da se morajo zapirati te 
obratovalnico razen c-b praznikih, določenih pod a), 
b) in c), tudi ob dragih verskih praznikih, in sicer 
ali ves dan ali pa samo popoldne.» 

426 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

H. br. 230/4. 3—3 

Razglasi osrednje vlade. 

Razglas o splavarjenju na Savi. 
I Po odloku gospoda ministra za poljedelstvo in 
j vode z dne 2. februarja 1928., odnosno po odloku 
; generalno direkcije vodâ v Beogradu z dne 29. fe-
' bruarja 1928., D. V. br. 1313, odrejam glede splavar-
i jenja na Savi tako-le: 
i Na Savi od Brežic do Rugvice se vrše regulačna 
' dela; tudi je reka na mnogih krajih, ker je struga 
j razcepljena in jako široka, splavna samo ob določe-
I nih vodnih višinah. 
! Zato prepovedujem sporazumno z velikim župa-
! nom zagrebške oblasti vsako splavarjenje na Savi 

na progi od Krškega do Rugvice ob vodni višini 
pod + 0-00 (ničlo) zagrebškega vodomera. 

O tem, ali je vodno stanje za splavarjenje pre
povedano ali ne, dobivajo splavarji pojasnila pri pri
stojnih sreskih poglavarjih. 

Obenem opozarjam* na še vedno veljavni razglas 
bivše c. kr. deželne vlade za Kranjsko z dne 6. marca 
1887.. št. 846 (dež. zak. št. 12), ki določa, kako je 
voziti s čolni in splavi po Savi od Beričevega na 
Kranjskem in med štajersko in hrvatsko deželno 
mejo. S pričujočim razglasom se določila ravnokar 
omenjenega razglasa izpopolnjujejo. 

V L j u b l j a n i , dne 6. junija 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 

dr. Vodopivec s. r. 

0. br. 2230. 1393 

Razglas. 
Na podstavi § 12. akcijskega regulativa in po

oblastitve gospoda ministra za trgovino in indu
strijo z dne 30. aprila 1928., br. 9850/11, odobrujem 
izpremembo § 6. pravil za firmo: Tovarna zaves 
«Štora», d. d. v Št. Vidu nad Ljubljano, po sklepu 
občnega zbora z dne 12. aprila 1928. 

Izprememba pravil se nanaša na področje in 
namen družbe. 

V L j u b l j a n i , dne 10. junija 1928. 

Veliki župan ljubljansko oblasti: 
dr. Vodopivec s. .r. 

O. br. 2173/1—VI. 

Razpis treh učnih mest na tehnični 
srednji Soli v Ljubljani z nastopom 

v Šolskem letu 1928./1929. 
Razpisujejo se: 
1.) eno mesto za matematike) in fiziko; 
2.) eno mesto za gradnjo strojev; 
3.) eno mesto za gradnjo strojev ali elektroteh

niko. 
Za mesto pod 1.) se jemljejo v poštev kandi

dati z diplomskim izpitom filozofsko fakultete, 
za mesti pod 2.) in 3.) pa samo inženjerji z dru

gim državnim izpitom (diplomskim). Prednost imajo 
oni z večletno prakso. 

Prošnje, opremljene po členu 12. zakona o civil
nih uradnikih in ostalih državnih uslužbencih, naj 
so naslove na ministrstvo za trgovino in industrijo 
v Beogradu, vlože pa naj se do dne 

3 1 . j u l i j a 1 9 2 8 . 
pri ravnateljstvu tehnične srednje šole v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 17. junija 1928. 

Veliki župan ljubljansko oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

L e t n i k X. 

V r a n i c n i p r i s a d . 

Dolnja Lendava: Dolnja Lendava (Tri mlini 
1 dvorec), Mostje (Mostjo 1 dvoroc). Konjice: Žice 
(Draža vas 1 dvorec). 

S m r k a v o s t . 

Maribor, desni breg: Zrkovci (Marija Brezje 
1 dvorec). Maribor, levi breg: Šetarova-Radehova 
(Šetarova 1 dvorec). 

S v i n j s k a k u g a . 
Ljutomer: Boračova (Boračova 3 dvorci). Mari

bor, desni breg: Sv. Marjeta na Dravskem polju 
(Prcpoljo 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Čakovec: Belica (Belica 7 dvorcev). Murska So
bota: Rakičan (Rakičan 1 dvorec). 

V M a r i b o r u , dne 18. junija 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni veterinarski referent dr. Rajar s. r. 

L. št. 22/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 1. do dne 7. junija 1928. 

S r e z |2 
Z o 

2 £ •a s 
O > 6 o? 

Skupina tifuznih belerai. 
2 Celje 

Celje, mesto . . . 1 
Dolnja Lendava . . 1 

! Gornji grad . . . 3 
Konjice 1 
Maribor, levi breg . 2 
Maribor, mesto . . . 1 
Murska Sobota . . 2 2 
Šmarje pri Jelšah . 1 1 

Skupaj . 13 

Griža. — Dysenterie. 
Murska Sobota . . | 1 | . | 1 

Skrlatinka. — Scarlatina. 

14 

Celje 
Čakovec 
Dolnja Lendava. . 
Gornji grad . . . 
Maribor, desni breg 
Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
P r e l o g . . . . . . 
Ptuj 
Ptuj, mesto. . . . 
Slovenjgradec . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

7 
1 
2 
8 
3 
3 
7 
1 
6 
1 
1 
3 

1 
2 

2 
2 

1 

1 
2 
2 
2 

43 10 

7 
3 
2 
7 
3 
3 
5 
1 
6 
2 

OSpice. — Morbilli. 

List, ki ga je zopet dovoljeno uvažati in 
razSirjati.** 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. ^484 z dne 11. junija 1928. je dovoljeno, uvažati 
v našo državo in razširjati v njej nemški list «Mim-
chener Neueste Nachrichten», ker jo izpremenil sta
lišče proti naši državi s celo vrsto člankov. 

Celje 
Dolnja Lendava. 

i Maribor, mesto . 
Prevalje . . . . 
Ptuj 
Ptuj, mesto . . 
Slovenjgradec. . 

] Šmarje pri Jelšah_ 
Skupaj 

1 
1 
1 
1 

15 
2 
4 
2 

27 

4 
1 

12 

2 

19 

14 
2 

17 

41 

1 
5 
2 
1 

13 

6 
1 

Davica. — Diphteria et Croup. 
Celje 
Celje, mesto . 
Dolnja Lendava 
Maribor, mesto 
Prevalje . . . 

t 

1 
2 
3 

1 6 

1 
1 

1 

3 

t 

i , 
2 
3 

, 

, 
1 
. 
1 

29 I 

2 
1 

Skupaj 

Dusljivi kašelj. — Pertussis. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 15. junija 1928., št. 135. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 19. junija 1928., št. 138. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

Vet. br. 51/26. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju mariborske oblasti 

z dne 18. junija 1928. 

O p o m b a : Imena sedežev sreekih poglavarjev in 
mestnih magistratov so natisnjena z debelejšimi, 
imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom 

zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

Ljutomer, 
Ptuj. . , 

24 
1 

12 
1 

5 ! 

12 I 

Skupaj . 25 | . 13 

Sen. — Erysipelas. 
1 

12 

Celje 
Maribor, desni breg 2 . 2 
Maribor, levi breg . 1 . 1 

' Maribor, mesto . . 1 
Slovenjgradec. . . 2 
Šmarje pri Jelšah . 1 

SkupajTl 8 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 

Prelog | 1 | . | 1 | . I . 

V M a r i b o r u , dne 14. junija 1928. 

Zal veüikega župana mariborske oblasti: 

oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. 
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L. br. 7/28. 

Desetdnevno poročilo o stanju bolnikov 
v javnih in privatnih bolnicah ali hi
ralnicah na ozemlju mariborske oblasti 

od dne 1. do dne 10. junija 1928. 

Bolnica 
ali 

hiralnica 

' 

Splošna javna bolnica 

Splošna javna bolnica 
v Čakovcu . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Mariboru . . . . 

Splošna javna bolnica 
v Murski Soboti . 

Splošna javna bolnica 

Splošna javna bolnica 
v Slovenjgradcu . 

Bolnica Rdečega križa 
v Konjicah . . . . • 

Bolnica Križevniškega 
reda v Ormožu . . 

Bratovska skladnica 
v Velenju . . . . 

Bratovska skladnica 
v Črni 

Sanatorij v Vurbergu . 
Hiralnica v Vojniku . 
Hiralnica v Ptuju . . 
Hiralnica vMuretincih 

Skupaj . 

'v" a 
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178 

81 

365 

133 

59 

95 

10 

37 
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13 
60 

197 
140 
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155 
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46 

13 
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1 
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Tekoči mesec 
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Ne II 70/28-^2. 3—1 

V Mariboru, dne 18. junija 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Razglasi oblastnega odbora 
mariborske oblasti. 

IV. A. 8577/28. 
Razpis. 

Oblastni odbor mariborske oblasti razpisuje 
s l u ž b o o k r o ž n e g a z d r a v n i k a z a z d r a v 
s t v e n i o k o l i š K r i ž e v e e v P r e k m u r j u 
s sedežem v Križcveih ali pa v Šalovcih. Okrožni 
zdravnik prejema letno plačo 2000 Din in pripada
joče "osebne in rodbinske d oklade. 

Prosilci morajo biti slovenske narodnosti ter 
morajo imeti dvoletno prakso v bolnici .ali pa vsaj 
dovršeni enoletni staž. 

Prošnje, sestavljeno in opremljene po določilih 
člena 12. zakona o civilnih uradnikih in ostalih 
državnih uslužbencih in zadostno kolkovane, naji se 
vlože najkesneje do dne 

10. j u l i j a 1 9 2 8 . 
pri oblastnem odboru mariborske oblasti v Mariboru. 

Oblastni odbor mariborske oblasti v Mariboru, 
dne 13. junija 1928. 

Predsednik: dr. Leskovar s. r. 

Prvi edikt. 
Na podstavi člena 49. zakona z dne 30. novem

bra 1925. o proračunskih dvanajstinah za mesece 
decembra 1925., januar, februar in marec 1926., 
«Službeno Novine» z dne 1, decembra 1925., št. 276/ 
/LXXI, Uradni list z dne 23. decembra 1925., 
št. 380/113, in uredbe ministrstva, pravde z dne 
2. maja 1927., št. 5503/26, «Službene Novine» z dne 
12. maja 1927., št. 126/XXVII, Uradni list z dne 
21. maja 1927., št. 232/56, se določa dan 

1. j u l i j , a 1 928., 
ko naj so začne ravnati z osnutkom nove zemljiške 
knjige za davčno občino Nemčovce v sodnem okraju 
Murski Soboti tako kakor z novo zemljiško knjigo; 
obenem se uvaja postopanje po zakonu z dne 25. ju
lija 1871., št. 96 drž. zak., da se knjiga popravi. Od 
tega dne je samo z vpisom v novo zemljiško knjigo 
moči, nove lastninske, zastavne in druge zemljiško
knjižne pravice na nepremičnin», vpisane v zemlji
ško knjigo, pridobivati, utesnjevati, prenašati na 
druge ali razveljavljati. 

Pozivajo se, naj priglaso svoje zahteve 
n a j k e s n e j e do v š t e t e g a d n e 1. o k t o 

b r a 19 29.: 
a) vsi oni, ki zahtevajo na podstavi pravice, pri

dobljene pred začetnim dnem novo zemljiške knjige, 
da bi se v njej iz premerili vpisi, ki se tičejo last
ninskih ali posestnih razmer, bodisi da se izvede ta 
izpromemba z odpisom, pripisom ali prepisom, bo
disi da se popravi oznamenilo nepremičnin ali se
stava zemljiškoknjižnih teles ali kakorkoli drugače; 

b) vsi oni, ki so si pridobili že pred začetnim 
dnem nove zemljiške knjige do nepremičnin, v njej 
vpisanih, ali do njih delov zastavne, služnostne ali 
druge pravice, sposobne za knjižni vpis, če bi bilo 
treba te pravice tako vpisati, kakor da spadajo k 
starim bremenom, in če niso bile v novo zemljiško 
knjigo vpisane že ob njeni napravi. 

Priglasi tv ene dolžnosti v ničemer ne izpreminja 
to, da je pravica, ki jo jo treba priglasiti, očitna iz 
javne knjige, ki se jemlje iz Tabe, ali iz sodne re
šitve, ali da teče pri sodišču prošnja strank, ki se 
tiče te pravice. 

Kdor zamudi zgoraj navedeni rok, izgubi pra
vico, uveljavljati "zahtevo, ki bi jo bilo treba pri
glasiti proti tistim, ki si pridobe zemljiškoknjižne 
pravice v dobri veri na podstavi onih vpisov, ki so 
že v novi zemljiški knjigi in se, ne ispodbijajo. 

Ce se ediktni rok zamudi, postavitev v prejšnji 
stan ni dopustna, tudi se omenjeni rok posameznim 
strankam ne sme podaljšati. 

Priglasitve je treba podati okrajnemu sodišču 
v Murski Soboti; pri istem okrajnem sodišču je nova 
zemljiška knjiga vsakomur na vpogled. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 16. junija 1928. 

vložila' zoper' .neznano kje bivarjočtega Janeza 
M a č k a iz Javorij št. 12, zastopanega po .skrb
niku J. Peternelju, županu v Javorjah, tožbo zaradi 
priznanja lastnine. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
10. j u l i j a 1 9 2 8 . 

ob pel desetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je bivališče Janeza Mačka neznano, se mu 

postavlja za. skrbnika J. Petemelj, župan v Javor
jah. 

Okrajno sodišče v Škofji Loki, oddelek L, 
dne 12. junija 1928. 

E 381/28—6. 1360 
Dražbeni oklic. 

Na predlog Ivana O s r a j n i k a , posestnika v 
Janževskem vrhu, zastopanega po drju. Tonetu Per
natu, odvetniku v Mariboru, bo dne 10. j u l i j a 
19 2 8. ob pol desetih pri tem sodišču v «obi št. 4 
na podstavi obenem odobrenih pogojev dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga Trbonje, vi. št. 9: 
pare. št. 22 (stanovanska hiša št. 5 s hlevom in go
spodarskim poslopjem), pare. št, 27 (gospodarsko 
poslopje), pare. št. 87. 98, 140, 206, 246 in. 247 
(njive), parc. St. 99, 141, 145, 205, 207, 245/1, 250. 
253/2, 723/2, 724/1, parc. št. 142, 246? 249/1 in 
282/2 (gozdi), parc. et. 234, 236, 251, 252/1, 723/1, 
724/2 in 725 (travniki), parc št. 252/2, 252/3 in. 
253/1, cenil na vrednost 258.733 Din 10 p; najmanjši 
ponudek 172.488 Din 74 p. 

K nepremičnini spada gospodarsko orodje v ce-
nilni vrednosti 16.980 Din, že všteti v cenilni vred
nosti. 

Pod najmanjšim ponudkom se no bo prodajalo. 
Stroški za predložitev dražbenih pogojev so od

merjeni s 1745 Din. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek IL, 
dne 21. maja 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev. 
Št. 20/9—Pr. 1392 3—1 

Razglasi sodišč in sodnih oblastev, 
Br. 136/pres./1928. 3—3 

Razpis službe. 
Raspisuje se natečaj za izpraznjeno m e s t o 

s o d n o p i s a r n i š k e g a u r a d n i k a v 2. ali v 
nižji skupini П1. kategorije v o d d e l k u B. s t o l a 
s e d m o r i c e v Z a g r e b u . 

Pravilno kolkovane prošnje naj se vlože do dne 
30. j u l i j a 1 9 2 8 . 

na predsedništvo oddelka B. stola sedmorice v Za
grebu po predsedništvu višjega deželnega sodišča v 
Ljubljani. 

Prosilci morajo dokazati, da so opravili prvi pi
sarniški izpit. Kdor je vešč strojepisju, naj to navede 
v prošnji. 

Predsednlštvo stola sedmorice, oddelek B., 
v Zagrebu, 

dne 15. junija 1928. 

S 7/27—137. 
Sklep. 
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Konkurzna stvar: Albin P e č a r , trgovec v 
Im enem. 

Za razpravo o računu, ki ga je položil posebni 
upravitelj Anton Jagodic, posestnik v Podbregu, 
pošta Šmarje, se določa narok na dan 

2. j u l i j a 1 9 2 8. 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 

Upniki morejo vpogledati račun in mu ugovar
jati pri tem naroku ali pa že prej pismeno. 

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, 
dne 8. junija 1928. * 

C II 811/28—1. 1395 
Oklic. 

Dr. Karel Škapin, odvetnik v Mariboru, je vložil 
zoper l e ž e č o z a p u š č i n o p o p o k o j n e m 
K a r l u P r e l o g u , posestniku v Framu, tožbo 
zaradi 5527 Din s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
30. j u n i j a 1 9 2 8 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Rečeni zapuščini se postavlja za skrbnika Anton 

Prelog, mizar v Mariboru, Betnavska ulica št. 19. 
Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek II., 

dne 19. junija 1928. 

C 78/28—1. 
Oklic. 
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Angela Štibelj, posestnica v Javorjah št. 12, za
stopana po števu Sinku, notarju v Škofji Loki, je 

Prodaja specerije in manufakture. 
Po naredbi gospoda generalnega direktorja 

št. 11.773 z dne 6. junija 1928. in na podstavi čle
nov 82. do 106. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika za izvrševanje določil iz oddelka «B. 

1 Pogodbe m nabave» zakona o državnem računo
vodstvu p r o d a direkcija državnih železnic v Ljub
ljani na javni ofertni licitaciji preostalo blago likvi-

; dira-ne Gospodarske poslovalnice direkcije državnih 
železnic v Ljubljani, ki sestoji v glavnem iz spece
rije in manu fakturnega blaga ter se hrani' v Ljub-

t Ijani v skladišču živil, Masarykova cesta št. 17, in 
v Mariboru v skladišču živil, Frankopanova ulica 

; št, 34. 
Licitacija se bo vršila dne 2 8. j u l i j a 1 9 2 8 . 

ob 11. uri v Ljubljani, poslopje «Ljubljanski dvor», 
III. nadstropje, soba št. 197. 

! Splošni in specialni pogoji kakor tudi seznamek 
1 blaga za to licitacijo se dobivajo proti plačilu takse 
30 Din pri občem oddelku podpisano direkcije, od
nosno so na vpogled med uradnimi, urami istotam, 
pri omenjenih živilskih skladiščih in pri vseh zbor
nicah za trgovino, obrt in industrijo. 

Odrejena komisija sprejema ponudbe na dan lici
tacije do 11. ure. Ponudbe se morajo glasiti na od
kup vsega blaga,; torej je navesti samo eno skupno 
ponudbeno ceno, franko skladišči živil v Ljubljani, 
odnosno v Mariboru. Razen tega morajo biti po
nudbe taksirane s 100 Din in spisane točno, kakor 
to predpisujejo pogoji in zakon o državnem računo
vodstvu. 

Brzojavne, nepravilne, naknadno dospele in ne-
taksirane ponudbe se ne bodo vpoštevale. Po pošti 
poslane ponudbo morajo prispeti k direkciji pred 
11. uro navedenega dne. 

Kavcija 5 '%. ponujene vsote se mora položiti naj
kesneje do 10. ure na dan licitacije pri depozitni 
blagajni ljubljanske železniške direkcije («Ljub
ljanski dvor»). 

S ponudbo je predložiti reverz o položeni kav
ciji, potrdilo o kupovnih sposobnostih in potrdilo o 
plačanih davkih za minulo trimesečje. 

Blago je interesentom na ogled ob delavnikih, 
in sicer v Ljubljani od 9. do 11. in od 15. do 17. ure, 
v Mariboru pa od 17. do 19. ure. 

Po obvestiJu, da je licitacija odobrena, mora 
vložiti kupec kupno vsoto v glavno blagajno ljub
ljanske železniške direkcije najkesneje v 14 dneh; 
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v nadaljnjih 14 dneh pa je treba vse blago odstra
niti iz živilskih skladišč. 

Direkcija državnih železnic v Ljubljani, 
dne 18. junija 1928. 

St. 3848. 1369 3—2 
Razglas o licitaciji. 

Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre
vzem dobave in instalacije centralne kurilne naprave 
v poslopju poštne hranilnice v Ljubljani p r v o 
j a v n o p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 2 3. j u l i j a 1 9 2 8. 
ob 11. uri v sobi št. 17 gradbene direkcije v Ljub
ljani, kjer se dobivajo med uradnimi urami tudi po
trebni podatki, pojasnila in ofeTtni pripomočki proti 
plačilu napravnih stroškov. 

Ponudniki naj predlože svoje cene na uradnem 
formularju proračuna. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 
licitaciji v «Službenih Novinah» in na raizglas-n 
deski gradbene direkcije. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 13. junija 1926. 

Ne I 182/27. 1385 

Prostovoljna dražba hiše in zemljišč. 
D n e 27. j u n i j a 1 9 2 8 . ob d e v e t i h 

bo v pisarni drja. Andreja Kuharja v Ljubljani, Kolo
dvorska ulica št. 3, prostovoljna sodna dražba ne
premičnin, ki so solastne Adeli Ebenspangerjevi, 
Emi pi. Palesejevi, Mariji Luizi Hammerschmidtovi 
in Ernestu Hammerschmidtu. Prodajalo se bo po 
naslednjih skupinah: 

I. hiša v Knafljevi ulici, ki stoji 
nasproti Kranjske hranilnice, vi. št. 251 
katastralne občine Kapucinskega 
predmestja, z dvoriščem in vrtom za 
izklicno ceno 1,200.000 Din, 

П. pare. št. 378 (njiva), vi. št. 270 
katastralne občine šentpetrskega 
predmestja, I. del, za izklicno ceno . 30.000 Din, 

Ш. pare, št. 289/2 (travnik) kata
stralne občine Trnovskega predmest
ja, ob Cesti v Mestni log, za izklicno 
ceno 8.000 Din, 

rV. pare. št. 292 (travnik), št. 293 
(travnik), št. 310 (kolnica) in št. 291 
(travnik) iste katastralne občine, 
označene v katastru v pare. št. 293 v 
Mestnem logu, za izklicno ceno . . 58.ÖÖÖDin, 

V. pare. št. 337 (travnik) in št. 338 
(njiva) iste katastralne občine, po 
katastru sedaj pare. št. 338 (travnik), 
ob Poti na Pasji brod, za izklicno 
ceno 25.000 Din, 

VI. pare. št. 352 (travnik), iste ka
tastralne občine, ob Cesti v Mestni 
log, za izklicno ceno 25.000 Din, 

VIT. parc. št. 353 (travnik) iste ka
tastralne občine, med Cesto v Mestni 
log in Malim grabnom, za izklicno 
ceno 12.000 Din 

Zemljišča pod Ш. do VII. tvorijo 
vi. št. 292 katastralne občine Trnov
skega predmestja 

Vadij znaša deseti del izklicne cene v gotovini 
ali hranilnih knjižicah, prostih vsake vinkulacije, 
odnosno vrednostnih papirjih. 

Zdražitelj mora položiti takoj po izvršeni dražbi 
potreben znesek v kritje prenosne pristojbine, kol
kov dražbe in domika in 1 % za občinsko ubožno 
blagajno. 

Vknjiženim upnikom so njih pravioe pridržane. 
Dražbeni pogoji so na vpogled in vsa druga po

jasnila se dobivajo v pisarni notarja drja. Andreja 
Kuharja v Ljubljani, Kolodvorska ulica št. 3. 

V L j u b l j a n i , dne 17. junija 1928. 

Št. 8956. 
Razglas. 
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V ponedeljek dne 2. j u l i j a 1 9 2 8 . ob desetih 
se bo vršila pri podpisanem sreskem poglavarju v 
sobi št. 6 dražba kamniškega občinskega lova, ki je 
bila razpisana že s tukajšnjim razglasom z dne 
25. aprila 1928., št. 6678, a je bila preložena. Glede 
te dražbe velja isto, kar je bilo objavljeno z navede
nim razglasom (Uradni list 43 z dne 4. maja 1928.). 

V K a m n i k u , dne 12. junija 1928. 
Sreski poglavar: dr. Ogrin s. r. 

St. 19.938/ref. X. a. • 13871 

Objava o določitvi mnogokratnika za mesec | 
maj 1928. davščine od prirastka na vrednosti 

nepremičnin v mestni občini ljubljanski. 
Komisija za določitev mnogokratnikov davščine 

od prirastka na vrednosti nepremičnin je določila j 
po § 5. naredbe pokrajinskega namestnika za Slo- j 
venijo z dne 21. oktobra 1922., Uradni list z dne j 
31. oktobra .1922., št. 365/113, za mesec m a j 
19 28. mnogokratnik 9-13 za vrednosti in zneske, 
izražene v dinarski vrednosti. 

Mestni magistrat ljubljanski, 
dne 13. junija 1928. 

Razne objave. 

1398 Stanje Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dne 15. junija 1928. 
Aktiva. Dinarjev 

Metalna podloga 358.726.582-82 
Posojila 1.479,231.850-07 
Račun za odkup kronskih novčanic 1.062,664.873-70 
Račun začasne zamene 294,032.054-47 
Dolg države 2.966,355.034— 
Vrednost državnih domen, zastav

ljenih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163-— 
Saldo raznih računov . . . . . 402.803.305-84 

„ . 8.702,190.863-90 
Pasiva. 

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem 
zlatu: od te vplačano . . . . 30,000.000— 

Rezervni fond 11,199.523-07 
Novčanice v obtoku 5.213,631.035— 
Državni račun začačne zamene . . 294,032.054-47 
Terjatve države po raznih računih 265,608.691-78 
Razne obveznosti 666,286.526-58 
Terjatve države za zastavljene do

mene . . . 2.138,377.163— 
Nadavek za kupovanje zlata za 

glavnico in fonde 83,055.870-— 
<* 8.702,190.863-90 

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en 
dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinar
jev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za 
en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd. 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse 
bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto. 

Vabilo na redni občni zbor 
Križevske industrijske d. d. v Ljubljani 
ki bo dne 7. j u 1 i j a 1 9 2 8. ob petna j stili v pisarni 
notarja drja. Andreja Kuharja v Ljubljani, Kolo

dvorska ulica št. 3. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta. 
2.) Predložitev računskih zaključkov za leta 

1925., 1926. in 1927. 
3.) Absolutorij upravnemu svetu in pregledni

kom računov. 
4.) Volitev upravnega sveta in preglednikov. 
5.) Izprememba pravil, in sicer v §§ 1., 2., 16.f 

17., 23., 24., 26. in 27. 
6.) Slučajnosti. 1388 
V L j u b l j a n i , dne 19. junija 1928. 

Upravni svet. 
Po § 17. družbenih pravil upravičuje posest ene 

delnice do enega glasu. Vsak delničar, ki hoče glaso
vati na občnem zboru, mora založiti najkesneje po
polnih šest dni pred občnim zborom potrebno število 
delnic z nczapadJimi kuponi vred v pisarni drja. An
dreja' Kuharja, notarja v Ljubljani, Kolodvorska 
ulica št. 3. 

Vabilo na redni občni zbor delničarjev 
Pražarne in kemične tovarne, 

d. d. v Celju, 
ki bo dne 6. j u l i j a 1 9 2 8 . ob dvanajstih v pro
storih Prometnega zavoda za premog, d. d. v Ljub

ljani, Miklošičeva cesta št. 15, s tem 
d n e v n i m r e d o m ; 

1.) Poročilo upravnega sveta o poslovanju, ra
čunskem zaključku in bilanci za leto 1927. 

2.) Poročilo revizorjev o bilanci in predloženem 
računskem zaključku. 

3.) Odobritev bilance in računskega zaključka in 
podelitev absolutorija upravnemu svetu. 

4.) Volitev dveh revizorjev in enega namestnika. 
5.) Slučajnosti. 1399 

* * * 
Po § 21. družbenih pravil upravičuje posest 10 

delnic do enega glasu. Delničarji glasujejo na obč
nem zboru osebno ali po svojih pooblaščencih, najsi 
so ti pooblaščenci delničarji ali ne. Pooblastilo mora 
biti tri dni pred občnim zborom prijavljeno uprav
nemu svetu. Nesamopravne in juridične osebe vrše 
glasovalno pravico po svojih zakonitih zastopnikih, 
tudi če ti zastopniki sami zase niso delničarji. 

Po § 22. družbenih pravil imajo glasovalno pra
vico oni delničarji, ki so založili vsaj šest dni pred 
občnim zborom svoje delnice, iz katerih izvira njih 
glasovalna pravica, pri Kreditnem zavodu za trgo
vino in industrijo v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 21. junija 1928. 
Upravni svet. 

Vabilo na VIII. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Tiskarna «Sava», d. d. v Kranju, 
v torek dne 9. j u l i j a 1 9 2 8 . ob osemnajstih v 

tiskarničnih prostorih z nastopnim 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo upralvnega- svetal o poslovanju .v 
letu 1927. in predložitev bilance za leto 1927. 

2.) Poročilo nadzorništva. 
3.) Odobritev bilance za leto 1927. in sklepanje 

o predlogu upravnega sveta glede razdelitve čistega 
dobička. 

4.) Volitev predsednika in podpredsednika ka
kor tudi treh do petih članov upravnega sveta. 

5.) Volitev treh članov nadzorništva. 
6.) Slučajnosti. 1389 

* * * 
O p o m b i . Po § 26. družbenih pravil daje vsa

kih deset delnic1 pravico do enega glasu. — Po 
§ 27. družbenih pravil imajo glasovalno pravico na 
občnem zboru oni delničarji, ki založe najkesneje 
osem dni ртеа občnim zborom delnice, katere so 
podstava za njih glasovalno pravico, pri blagajni 
družbe. 

V K r a n j u , dne 16. junija 1928. 
Upravni svet. 

1394 3-1 Objava. 
«Leda», d o m a č a t v o r n i c a d a m s k e g a 

p e r i l a i n v e z e n i n , r. z. z o. z. s sedežem v 
Ljubljani, je prešla z dnem 23. maja 1928. v likvi
dacijo. 

Podpisani likvidator pozivlje vse tuzemske in 
inozemske upnike, naj mu prijavijo terjatve v za
konitem roku. T . , . n . 

L i k v i d a t o r : 
Ernest Pegan s. r., trgovec v Ljubljani, 

Levčeva ulica. 

1375 3-2 Naznanilo. 
Ker se je na izrednem občnem zboru, ki se je 

vršil dne 11. decembra 1926., sklenila likvidacija 
podpisane zadruge, se upniki pozivljejo, naj prijavijo 
terjatve podpisanemu likvidatorju. 

V L j u b l j a n i , dne 16. junija 1928. 
Za Zvezno tiskarno in knjigarno, 

r. z. z o. z. v Ljubljani v likvidaciji: 
dr. Gustav Gregorio s. r. 

(Bleiweisova cesta št. 21). 

1 3 86 Objava. 
Izgubil sem izpričevalo D7. b razreda državne 

realne gimnazije v Celju za šolsko leto 1926./1927. 
na ime: Knez Karel iz Belovega pri iSV,. Jedenti nad 
Laškim. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Karel Knez s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljublja*!. — Tiska in iadaja: Dekliška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 
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URADNI L I S T 
ljubljanske in mariborske oblasti. 

V e e b i n a : 
Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 
207. Uredba o furaži. 
208. Odločba o sodelovanju, državnih oblastev- pri oblastnih poslih.. 
209. Navodila, kako naj se izvršujejo uvozne ekspedicije vzorcev in 

modelov, ki se uvažajo iz pogodbenih držav na povratek. 
Naredba, s katero se Izpreminjata člen 10. pravil o tari in raz
pis C. br. 56.764/25. 
Olajšave za turiste, ki prihajajo v našo državo. 
Odločba, s katero se podaljšuje rok za uporabljanje ugodnosti 
iz občih opazk k XV. delu uvozne carinske tarife. 

210. 

211. 
212. 

213. Popravek k naredbi, s katero se deloma izpreminja zdraviliški 
red za letovišče Bled. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi velikega župana mariborske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi .raznih uradov In oblastev, med njimi: 214. Tarifna obvestila. 

215..Pojasnilo o ugodnosti organom finančne kontrole za po
tovanje po železnici. 216. Uredba o prispevku za požarno-
obrambno službo mesta Maribora. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srbe, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 139 z dne 20. junija 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 29ega 

maja 1928.: Upokojen je po poslednjem, odstavku 
člena 141. uradniškega zakona na prošnjo Anton 
J a g o d i c , arhivar v 1. skupini Ш. kategorije pri 
finančnem ravnateljstvu v Ljubljani. 

Objava generalnega inspektorata ministrstva za 
finance z dne 13. junija 1928.: Z valutami sme po
slovati Halim I b r a j i m o v i ć v Resnu. 

Številka 140 z dne 21. junija 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 13. ju

nija 1928.: Ukaz z dne 17. novembra 1927.* se iz
preminja, kolikor se tiče Momčila I v - k o v i c a , 
tako,-da je dr. Momčilo Ivković, državni podtajnik 
na razpoloženju, upokojen. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne H. ju
nija 1928.: Pomaknjen je iz 7. skupine I. kategorije 
v 6. skupino I. kategorije Pavel Z a v a d 1 a 1, kurat 
v moški kaznilnici v Maribora. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 11. ju
nija 1928.: Pomaknjen je iz 5. skupine I. kategorije 
v 4. skupino I. kategorije dr. Fran K o v č a, deželno-
sodni svetnik pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 11. ju
nija 1928.: Postavljen je po službeni potrebi za 
upravnika centralnih sodnih zaporov okrožnega so
dišča v Šibeniku v 2. skupini II. kategorije Slavko 
Č u č e k, upravitelj jetnišČnice pri deželnem sodišču 
v Ljubljani v 3. skupini П. kategorije. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne H. ju
nija 1928.: Pomaknjen je iz 2. skupine III. kategorije 
v 1. skupino Ш. kategorije Ivan S t ergi ar, stražni 
nadzornik v moški kaznilnici v Mariboru. 

Odlok namestnika ministra za pošto in telegraf 
z dne 30. marca 1928.: Upokojena je po členih 111., 
133. in 135. uradniškega zakona z dnem 16. marca 
1928. Amalija K l i n e , poštna in telegrafska urad-
•nica v 3. skupini II. kategorije pri poštnem in tele
grafskem uradu v Krškem. 

Odlok ministra za pošto in telegraf z dne 20ega 
marca 1928.: Premeščena je po službeni potrebi od 
poštnega in telegrafskega urada v Ljubljani 1 k 
poštnemu in telegrafskemu uradu v Mariboru 1 Da
nica K o b a 1, poštna in telegrafska uradnica v 
3. skupini П. kategorije. 

Odlok ministra za pošto in telegraf z dne 18ega 
aprila 1928.: Premeščeni sta po službeni potrebi 
poštni in telegrafski uradnici v 3. skupini П. kate
gorije: Marija G l o b o č n i k od poštnega in tele
grafskega urada1 v Žireh k poštnemu in telegrafske
mu uradu v Ljubljani 1 in Justina M a r u š i č od 
poštnega in telegrafskega urada v Ljubljani 1 k 
poštnemu in telegrafskemu uradu v Žireh. 

Zapisnik o LXXITI. redni seji narodne skupščine 
z dne 8. junija 1928. 

* Uradni list 119 z dne 28. novembra 1927. 

Številka 141 z dne 22. junija 1928.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. ju

nija 1928.: Postavljen je po službeni potrebi pri 
novosadski agrarni direkciji v Beogradu za inšpek
torja v 5. skupini I. kategorije Albin R a d i k o n , 
inspektor v isti skupini iste kategorije pri agrarni 
direkciji v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 8. ju
nija 1928.: Postavljena je pri okrožnem agrarnem 
uradu v Mariboru za višjo revizorico v 1. skupini 
Ш. kategorije Marija P f e f f e r e r , pisarica. v 
2. skupini Ш. kategorije pri istem uradu. 

Odloki namestnika ministra za pošto in telegraf 
z dne 27. marca 1928.: Upokojene so po členih 133. 
in 135. uradniškega zakona poštne in telegrafske 
uradnice v 3. skupini II. kategorije: Elizabeta 
K r a k e r in Karolina G o l o b , obe pri poštnem in 
telegrafskem uradu v Ljubljani 1, in Marija U s t a r 
pri poštnem in telegrafskem uradu v Rogatcu. 

Odlok ministra za pošto in telegraf z dne 15ega 
maja 1928.: Upokojena je po členu 234. uradniškega 
zakona Stana B o r š t n i k , poštnohranilnična urad
nica v 3. skupini II. kategorije pri podružnici poštne 
hranilnice v Ljubljani. 

Zapisnik o LXXTV. redni seji narodne skupščine 
z dne 9. junija 1928. 

Številka 142 z dne 23. junija 1928.: 
Odlok generalnega direktorja ministrstva za 

pošto in telegraf z dne 29. aprila 1928.: Premeščena 
je po službeni potrebi od poštnega in telegrafskega 
urada na Bledu 2 k poštnemu in telegrafskemu 
uradu v Ljubljani 1 Olga M o s e T, poštna in tele
grafska uradnica v 3. skupini П. kategorije. 

Objava generalne direkcije davkov z dne 26ega 
maja 1928.: «Veliki upravni savet patriaršije srpske» 
v Sremskih Karlovcih je oproščen plačevanja takse 
iz tar. post. 1. taksne tarife za vse vloge in prošnje, 
ki jih pošilja državnim oblastvom, razen v civilnih 
pravdah. 

Zapisnika o LXXV. in LXXVL redni seji narodne 
skupščine z dne 11. in 12. junija 1928. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

207. 
Na predlog Našega ministra za vojsko in mor-

narnico predpisujemo na podstavi člena 3. zakona 
o ustroju ministrstva za vojsko in mornarnico to-le 

Uredbo o furaži.* 
Ölen 1. 

Na katerih položajih so častniki vojskovnih zvrsti 
in strok po določilih te uredbe upravičeni, imeti 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 21. aprila 1928., St. 89/XXIX. 

službene konje na državni krmi in koliko takih 
konj, je razvidno iz priloženega pregleda. 

Pogoje in postopanje za pregledovanje, spreje
manje, odtujevanje in uporabljanje častniških konj 
določa predpis o častniških konjih. 

Člen 2. 
Po odredbah zakona o ustroju vojske in mor-

narnice imajo častniki pravico do denarne doklade 
za toliko konj, za kolikor konj imajo pravico do 
krme, in sicer samo, če imajo v službenem ктаји 
svoje lastne predpisne konje. 

Člen 3. 

Vršilci dolžnosti imajo pravico do onega števila 
konj, ki je v pregledu označeno za ta položaj ali 
za to zvanje. 

Člen 4. 
Častniki, poslani v inozemstvo, obdrže dotedanjo 

pravico, imeti konje na državni krmi, kakor tudi 
denarno doklado za veg čas, dokler bivajo v ino
zemstvu. 

Člen 5. 
častniki na razpoloženju obdrže dotedanjo pra

vico, imeti konje na državni krmi, kakor tudi de
narno doklado za ves čas, dokler so na razpoloženju. 

Člen 6. 
Častniki, ki izgube z izpremembo položaja na

daljnjo pravico, imeti konje na državni krmi, ob-
-drže še za tri mesece pravico, imeti toliko konj, 
kolikor so jih imeli na dotedanjem položaju. Trije 
meseci se štejejo od dne ukaza ali razporeda za 
izpremembo položaja. Denarna doklada se izplača 
samo za mesec, v katerem je izprememba nastala. 

Člen 7. 
Konji umrlih, padlih, pogrešanih, ujetih in upo

kojenih častnikov se odpravijo z državne krme čez 
tri mesece od dne, ko je nastal vzrok, zaradi kate
rega se izgubi pravica, imeti konja; denarna doklada 
pa se izplača samo za mesec, v katerem je izpre
memba nastala. 

Člen 8. 
Konji, last onih častnikov vojskovnih zvTsti, ki se 

prevedejo v administrativne častnike strok, kakor 
tudi onih, ki se spoznajo za telesno nesposobne, se 
odpravijo z državne krme čez tri mesece od dne, ko 
je nastal vzrok, zaradi katerega se izgubi pravica, 
imeti konja; denarna doklada pa se iaplača samo 
za mesec, v katerem je izprememba nastala. 

Člen 9. 
Konji, last čaetnikov v ostavki, se odpravijo z 

državne krme v enem mesecu od dne razrešitve. 

Člen 10. 
"v, 

Častnikom, katerih konji se spoznajo za nespo
sobne na komisijskih pregledih, določenih s pred
pisom o častniških konjih, ali se onesposobijo pred 
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jesenskim komisijskim pregledom ali po njem za
radi hibe, navedene v predpisu o častniških konjih, 
gre doklada za konja za oni mesec, v katerem 
se je konj onesposobil; pravico do državne krme pa 
imajo še mesec dni od dne, ko se odloči, da je konja 
odpraviti z državne krme. 

Člen 11. 
Častnikom, ki jim konji poginejo v službi ali se 

spoznajo po členu 10. za nesposobne, se dovoli, upo
rabljati državne konje za službo največ tri mesece; 
po tem roku pa morajo nabaviti konja za službeno 
rabo. 

Novoizprebranim častnikom jahaških čet se do
voljuje, uporabljati državne konje za službo največ 
do enega leta. 

Ölen 12. 
Konjem, lasti častnikov, ki imajo po tej uredbi 

pravico do državne krme, se daje krma v naravi pri 
komandi, pri kateri so konji tudi numerirani. 

V krajih, kjer ni intendantskih založišč ali v 
katerih se ne more zagotoviti prehrana bodisi po 
dobaviteljih, bodisi z dovažanjem, kakor tudi ob 
potovanju s konjem po službenem poslu ali ob bi
vanju izven države, se daje krma v denarju: v dr
žavi po določeni dnevnici za živalsko krmo, izven 
države pa toliko, kolikršno določi minister za vojsko 
in mornaraico za poodine primere. 

Natančnejše odredbe o prehrani častniških konj 
predpisuje pravilo o oskrbovanju z živalsko krmo. 

Člen 13. 
Častniki, ki so upravičeni, imeti konje, imajo 

pravico tudi do konjuha za njih čuvanje in oskrbo
vanje ter ga smejo jemati s seboj, kadar potujejo 
po službenem poslu, če je izvršitev tega posla zdru
žena z opravljanjem službe na konju. 

Člen 14. 
Komandanti divizijskih oblasti in njim po polo

žaju enaki imajo pravico, dovoliti denarno krmo za 
konje in denarno hrano za konjuhe v mejah opre
deljenih dnevnic tudi takrat, kadar potuje častnik 
po privatnem poslu, toda samo, če vrši to potovanje 
po suhem in če ne traja dlje nego tri tedne. 

Za tekme, za udeležbo pri dirkah in za podobne 
sporte dovoljuje to minister za vojsko in mornar-
nico. 

Člen 15. 
Častniki imajo pravico, nastanjati svoje konje 

samo v državnih konjušnicah. 
V krajih, kjer ni državnih konjušnic, jih morajo i 

vojaška oblastva najeti od zasebnikov v dotičnem ' 
kraju. ! 

Vkljub temu sme imeti častnik po potrebi svoje 
konje v privatni konjušnici, če jo ima s svojim ; 
stanovanjem vred; toda za to mora dobiti na obraz
loženo vlogo dovolitev komandanta mesta ali ko
mandanta, enakega po položaju. 

Člen 16. 
Častniki, ki so upravičeni, imeti konje, imajo 

pravico do brezplačnega podkova kakor tudi do 
zdravljenja konj v konjušnicah in bolnicah za živali. 

Člen 17. 
Častniki, ki goje krvne konje posebnih pasem za 

dirke in tekme, smejo imeti poleg onega števila 
konj. do katerega imajo pravico po tej uredbi, v 
državni konjušnici še enega konja; toda zanj: plaču
jejo krmo po nabavni ceni. O tem odloči komandant 
divizijske oblasti aH temu po položaju enak. 

Člen 18. 
Častniki, ki so upravičeni, imeti konje, smejo 

gojiti od svojih lastnih kobil, in sicer največ dve 
žrebeti, če i z v a j a t a r o d od k r v n i h ž r e b -
c e v . Č i m j e ž r e b e s t a r o l e t o d n i , 
p l a č u j e l a s t n i k z a n j e p o l o v i c o k r m -
s k e g a o b r o k a p o n a b a v n i c e n i d o t r e h 
l e t s t a r o s t i , p o t e m p a v e s o b r o k , če ga 
želi imeti še nadalje, po členu 17. te uredbe. 

Za ta žrebeta do enega leta starosti se ne pre
jema krma, nadalje pa se prejema po predpisani 
razkaznici o izdajanju živalske krme. 

Starost žrebet ima v razvidnosti in je zanjo od
govoren lastnik. 

Denar, prejet za prehrano žrebet ali konj po 
členu 17. te uredbe, se vlaga za razbremenitev do
tične proračunske partije. 

Člen 19. 
Častniki imajo pravico do brezplačnega trans

porta svojih konj po naših železnicah in ladjah: 
a) če1 častnik kot novoizprebran prvič nabavi 

konja, do katerega ima pravico, ali če ga nabavi 
častnik, ki pridobi z izpremembo položaja pravico, 
imeti enega, odnosno drugega konja; 

h) če častniku konj pogine ali se pri komisij
skem pregledu spozna za nesposobnega, pa si na
bavi častnik namesto poginulega ali onesposoblje
nega konja drugega; 

c) na službenem potovanju po členu 13. te 
uredbo; 

č) ob premestitvi — selitvi — po službeni po
trebi; 

d) upokojeni častnik, in sicer samo do kraja, 
kjer hoče živeti nadalje, in dokler je upravičen, 
imeti konja. 

Pravica do brezplačnega transporta velja samo 
za pot, daljšo od 100 km. 

Člen 20. 
Minister za vojsko in mornarnico se pooblašča, 

da sme dati ali zvišati v mejah proračuna ob spe
cialni službeni potrebi poedinim častnikom število 
konj. dokler bo trajala potreba. 

Člen 21. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem. ko se raz

glasi. 
Predhodne odredbe. 

Člen 22. 
Častnikom, ki imajo večje število konj, nego 

jih določa ta uredba, ali ki vobče izgubo pravico, 
imeti konje, ki jih imajo sedaj, so pušča rok do dne 
1. julija 1928., da odtuje svoje konje. | 

Naš minister za vojsko in mornarnico naj izvrši ' 
ta ukaz. i 

V B e o g r a d u, dne 25. marca 192«.; Đ. br. 4507. ' 

Aleksander s. r. j 
Minister za vojsko in mornarnico, 

častni adjutant 
Njegovega Veličanstva kralja: 

Štev. S. Hadžlć s.r. 

P j p e g - l e c l . 

Po členu 1. uredbe o furaži imajo pravico: 

A. d o d v e h k o n j : 
Minister za vojsko in mornarnico, vojvode, na

čelnik glavnega generalnega štaba, člani vojaškega 
sveta, I. adjutant Njegovega Veličanstva kralja, 
ministrovi pomočniki, pomočniki načelnika glavnega 
generalnega štaba, kancelar kraljevih redov, adju-
tanti in ordonančni častniki Njegovoga Veličanstva 
kralja, maršal in upravnik dvora (če sta aktivna 
čajetnika), inšpektorji: pehote, artiljerije, konjica, 
inženjerije, ekonomske stroke, sanitetne stroke, 
predsedniki: artiljerijsko - tehničnega, inženjersko-
tehničnega in sanitetne-veterinarskega komiteta, 
stalne izpraševalne komisije za majorski čin, voja-
ško-disciplinskega sodišča, šef tajništva pri svetu 
državno obrambe, upravniki: vojaške akademije in 
njegovi pomočniki, artiljerijsko-tehničnega zavoda 
in administrativne šole. 

N a č e l n i k i o d d e l k o v : pri ministrstvu za 
vojsko in mornarnico.: generalnoštabnega, adjutant-
skoga, ekonomskega, artiljerijsko-tehničnega, inže-
njersko-tehničnega, sanitetnega, sodnega, veterinar
skega in vojaškega geografskega instituta; v 
glavnem generalnem štabu: operativnega, obvešče
valnega, učnega, prometnega, zgodovinskega in po
močnik načelnika operativnega oddelka; v štabu 

j komande armijske oblasti: artilerijskega in vete
rinarskega. 

I K o m a n d a n t i : armijske in divizijske oblasti, 
Beograda, komande zrakoplovstva, kraljeve garde, 
konjiške divizije, artiljerijske strelne šole, pehotne 

' častniške šole, šole- za rezervne pehotne in attilje-
i rijske častnike, konjiške šole, artilerijskega in 
! konjiškega polka in njih pomočniki; Boke Kotorske, 
| obmejnega vojaštva, pehotne, artiljerijske in konji-
! ške brigade, pehotnega polka, armijske inženjerije, 
! remontnega depota, polka trdnjavsko artiljerijo in 
i njegov pomočnik, železniške komande, pehotne, 
! konjiške, artiljerijske in inženjerske podčastniške 
šole, diviziona in bataljona trdnjavsko artiljerije. 

! N a č e l n i k i š t a b o v : armijske in divizijske 
• oblasti in njih pomočniki, kraljeve garde, Boke Ko

torske, komande Beograda, komande zrakoplov
stva, konjiške divizije, artiljerijske strelne šole, pe
hotne častniško šole, konjiške šole in načelnik ge
neralnoštabnega oddelka pri komandi zrakoplovstva. 

Š e f i : kabineta v ministrstvu za vojsko in mor
narnico in v glavnem generalnem štabu; odsekov: 
pri ministrstvu za vojsko in mornarnico: operativ
nega; pri glavnem generalnem štabu: operativnega, 
mobilizacijskega, organizacijskega, železniško-plovit-
venega, etapnega in šefi I. in DI. sekcije pri ob
veščevalnem oddelku in sekcijo za vojaški pouk, 
obče in za književnost pri učnem oddelku; odsekov: 
učnega pri pehotni, artiljerijski, konjiški m inženjer
ski inspekciji; odsekov: osebnega pri konjiški in
spekciji, občega pri artiljerijski inspekciji, obvešče
valnega pri komandi zrakoplovstva. 

Vojaški odposlanci v inozemstvu, redni profe
sorji vojaške akademije-častniki vojskovnih zvrsti, 
razredni starejšine v vojaški akademiji, podpred
sednik stalne izpraševalne komisije za majorski čin, 
član stalne izpraševalne komisijo za majorski čin-
inženjerski polkovnik, vsi generalu oštabni častniki 
in častniki za generalnoštabno posle, ne glede na 
položaj, na katerem vSO,vsi konjiški in artiljerijski 
častniki, službujoči na dvoru, učitelji in njih pomoč
niki v artiljerijski strelni šoli in konjiški šoli, uči
telji: v eskadronu šole za rezervno konjiške čast
nike in v eskadronu konjiške podčastniške šole, pri
pravniki za generalnoštabno stroko, artiljerijski in 
konjiški častniki-slušatelji višje šole vojaške aka
demije. 

K o m a n d i r j i : baterij, baterij šolskega divi
ziona, čet I. polka trđnjavske artiljerije, eskadrona, 
mitraljeskega in telegrafskega eskadrona, oddelka 
konjiških pionirjev, eskadrona in baterij šolskega 
odreda vojaške akademije, eskadrona šole za re
zervne konjiško častnike, eskadrona konjiške pod
častniške šole, šolskega eskadrona konjiške šole, 
baterijo šole za rezervne pehotno in artiljerijske 
častnike. 

Ad j u t a n t i: pri konjiški inspekciji in pri šta
bih: komande kraljeve garde, komande artiljerijske 
strelne šolo, artiljerijsko in konjiške brigade, artilje
rijskoga in konjiškega polka, diviziona konjiške ar
tiljerije, konjiško šole, konjiške podčastniške šole, 
artilerijskega diviziona kraljeve garde. 

O r d o n a n č n i . č a s t n i k i : pri glavnem ge
neralnem štabu, konjiški inspekciji, komande kra
ljevo garde in konjiške divizije. 

Nadzornik memeže in poligona v štabu konjiške 
šole, častniki, službujoči: pri učnem in osebnem od
seku konjiške inspekcije, častnik v službi za ad-
jutantske posle: pri štabu komando kraljeve garde 
in pri štabu konjiške divizije. 

V o d n i k i : baterij, eskadronov, mitraljeskega in 
' telegrafskega eskadrona, oddelkov konjiških pionir-
•• jev, eskadrona in baterij šolskega odreda vojaške 
i akademije, baterije šolskega diviziona, eskadrona: 
: šole za rezervno konjiške častnike in konjiške pod-
1 častniške šole, šolskega eskadrona konjiške šole, 
1 mitraljeskega voda, baterij šole za rezervne pehotne 
1 in artiljerijske častnike. 

B. d o o n e g a k o n j a : 
N a č e l n i k i o d d e l k o v : pri štabu komande 

: armijske oblasti: inženjerskoga, sanitetnega, sod-
1 nega in intendanture; pri štabu komande divizijske 
oblasti in Boke Kotorske: aTtiljerijskega, konjiške
ga, inženjerskega, sanitetnega, veterinarskega, sod-

, nega in intendanture; pri kraljevi .gardi: inženjer -
' skega, sanitetnega, veterinarskega in intendanture; 

pri konjiški diviziji: intendanture, in načelnik ad-
jutanture v vojaški akademiji. 

! Š e f i o d s e k o v : v vojaškem geografskem in-
'stitutu: astronomsko-geodetskega, topografskega in 
kartografskega; pri glavnem generalnem štabu': 
poštno-telegraf skega in intendantskega;' pri pehotni 
inspekciji: občega in osebnega; pri artiljerijski in
spekciji: osebnega, 

K o m a n d a n t i : večje in manjše komande me
sta, vojaških okrožij, pehotnega, inženjerskega, pio
nirskega in pontonirskega bataljona, pododseka 
mejnega vojaštva, tehničnega in prometnega bata
ljona, bataljona za žično železnice, šolskega odreda 
vojaške akademije, poligona: pri štabu pehotne čast
niške šole in pri štabu komande artiljerijske strelne 
šole, bolničarske podčastniške šole. 

U p r a v n i k i : vojaško-veterinarske šolo (z vo
jaško podkovsko šolo), vojaSkio-obrtrie šole, divizij
ske bolnico za živali. 

P o m o č n i k i : komandanta: pehotnega polka in 
mejnega vojaštva, železniške komande; upravnika 
administrativne šole, načelnika ekonomskega oddel
ka in maršala dvora Njegovega Veličanstva kralja. 
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Stalni sodniki velikega vojaškega sodišča, od-
delkovni starejšino v vojaški akademiji in razredni 
starejšine v administrativni šoli, zapisnikarji stalne 
izprascvalne komisije za) maljorski čin, učitelj-in-
spekcijski major pri štabu šole za rezervne pehotne 
in artiljerijske častnike. 

Ad j u t a n t i : pri komandi Beograda, pehotni 
in artiljerijski inspekciji, pehotne brigade, pehot
nega polka, I. polka trdnjavske artiljerije; pri štabu: 
mejnega vojaštva, šolskega odreda vojaške akade
mijo, šole za rezervne pehotne in artiljerijske čast
nike, pehotne, artiljerijske in inženjerske podčast
niško, šole. pehotnega bataljona koraljeve garde, ko
mando armijsko inženjerije, pohotne častniške šole. 

O r d o n a n C n i č a s t n i k i ; pri artiljerijski in
spekciji, pri štabu komande Boke Kotorske, pri 
štabu: komande armijske in divizijske oblasti, ko
mande Beograda in upravi vojaško akademije. 

K o m a n d i r j i : pehotne in mitraljeske čete, 
vozarskega os kad r ona; pionirske, pontonirske, tele
grafske, reflektorske in elektrostrojne čete, 1. in 
2. oddelka remontnega depota, parkovne čete, pri
pravniške čete, obmejnega vojaštva, baterijo zoper 
aeroplane, strelske, iiaskakovalne, mitraljeske čete 
in čete za zvezo in baterije 37 mm pehotne častni
ške šole, čete pehotne in inženjerske podčastniške 
šole, merilske čete, čete in mitraljeske čete šole za 
rezervne pehotne in artiljerijske častnike, dijaške 
inženjersko čete in komandir prikomandiranih čast
niških konj komande Beograda. 

S a n i t e t n i č a s t n i k i - v o j a š k i z d r a v 
n i k i : pri štabu: pehotnega, aTtiljerijskega in ko
njiškega polka, pehotne častniške šole, artiljerijsko 
strelne šole, konjiške šole, šole za rezervne pehotne 
in artiljerijske častnike, pehotne, artiljerijske, in
ženjerske in bolničarske podčastniške šole, I. polka 
trdnjavske artiljerije, zavodski zdravnik vojaške 
akademije. 

V e t e r i n a r s k i č a s t n i k i in p o g o d b e 
ni v e t e r i n a r j i : pri štabu: artilerijskega in ko
njiškega polka, diviziona konjiške artiljerije, šol
skega odreda vojaške akademije, komande artilje
rijske strelne šole, konjiške šole, artiljerijske pod
častniške šole. 

K a p e i n i k i : godbe: kraljeve garde in I. in 
II. konjiške divizije. 

V s l u ž b i : častniki pri občem, učnem in oseb
nem odseku artiljerijske inspekcije, za artiljerijske 
posle pri komandi Beograda, veterinarski častniki v 
divizijski bolnici za živali, kapetani I. razreda pri 
štabu konjiške šole, slušatelji višje šole vojaške 
akademije: pehotni, inženjerski in zrakoplovni čast
niki. 

V o d n i k i : vozarskega eskadrona, čete I. polka 
trdnjavske artiljerije, merilske čete. 

Uredbe osrednje vlade. 
2 0 8 . 

Odločba o sodelovanju državnih oblastev 
pri oblastnih poslih.* 

M i n i s t r s k e m г г s v e t u . 

Z uredbo o prenosu poslov z države na oblasti 
so se prenesle na oblastne samouprave poedine služ
be, funkcije, zavodi in naprave, ki so spadale doslej 
v pristojnost države,, in oblastne samouprave so že 
začele opravljati te posle. 

Dokler se ni izdala ta uredba, so dajali direktivo 
za voditev teh* poslov v notranjosti strokovni refe
renti poodinih ministrstev pri velikih županih in po 
teh referentih se je vzdrževala kontinuiteta v delo
vanju ter so je dajala poslom ona smer, ki se ujema 
z občo linijo državne politike v dotični grani državne 
uprave. 

Ko se je izvršil prenos teh poslov na oblasti, je 
poedinim referentom prestal posel, ostali pa so še 
nadalje na svojih položajih in oblastne samouprave 
so prisiljene, angažirati za dotične posle nove refe
rente, ki se rekrutirajo deloma izven območja dr
žavne službe, deloma pa iz državnih uradnikov, ki 
zapuščajo dTžavno službo in prehajajo k samouprav 
vam. 

Poedine oblasti, zlasti one, pri katerih so odbori 
konstruirani iz mož izmed prebivalstva, prosijo za 
dovolitev, da bi jih državni referenti poleg svojih 
dolžnosti podpirali še nadalje ter jim pomagali z 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba; Hrvata i 
Slovenaca» z dne 12. maja 1928,, št, 106AXXV. 

nasveti in strokovnim delovanjem, vzdrževati stik v 
poslih in postaviti sedaj v začetku posle na solidno 
osnovo, da bi se dosegloTiar največ dobrih uspehov; 
poleg tega bi imel tak način delovanja in kolabora
cije za posledico velike prihranke pri osebnih raz-
hodkih, ker honoriranja teh mož za njih prosti čas, 
dasi neznatna, niti približno ne predstavljajo onega 
bremena, ki ga predstavljajo stalne plače strokovnih 
referentov, ki bi morali biti angažirani, če bi se 
državni referenti odstranili od sodelovanja pri teh 
poslih in se desinteresirali g.ledc njih. Naposled za
hteva državna korist, vzdržati kontinuiteto v teh 
poslih in jo spraviti v sklad z državno politiko, da 
ne govorimo o vzgojnem učinku, ki bi jih imelo to 
sodelovanje na oblastne odbore in aparate. 

Po členih 128. in 130. zakona o oblastni in sreski 
samoupravi so samoupravna in državna oblastva za
vezana, sodelovati v tem zakonitem področju. Težnja 
finančne politike, ki jo vodim, ima prvič za nalogo, 
usposobiti samouprave za. življenje, drugič pa, iz
vajati v vseh granah državne uprave načelo razum
nega varčevanja. 

Ena taka odredba ustreza obema tema načeloma 
in zato se usojam predlagati ministrskemu svetu, da 
se skleni: 

1.) Strokovni referenti pri velikih županih naj 
sprejemajo, kjerkoli se pokaže za to potreba in bi 
zahtevala korist službe, na prošnjo oblasti in so
glasno z velikim županom sodelovanje pri oblastnih 
poslih poleg svoje redne dolžnosti; opravljajo naj to 
sodelovanje vdano in vestno ter naj skrbe, da se 
pospešujejo in vodijo posli oblastne samouprave v 
obči prid države in naroda. 

2.) Ostala državna oblastva naj uporabljajo vso 
svojo skrb in naj kažejo največje zanimanje v prilog 
samoupravi in samoupravnim poslom. 

Vsako oviranje poslov oblastne samoupravne de
lavnosti in pasivno vedenje proti njim naj se smatra 
za težko kršitev državnih koristi in zoper odgovorne 
osebe naj se odrejajo strogi in energični zakonski 
ukrepi. 

V B e o g r a d u , dne 25. aprila 1928.; 
D. R: br. 56.629. 

Minister za finance: 
dr. B. Marković s. r. 

* * * 
Ministrski svet je v seji z dne 1. maja 1928. usvo

jil ta predlog in odredil, da- je povsem in strogo 
postopati po njem. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Velja Vukićević s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

209. 
Navodila, 

kako naj se izvršujejo uvozne ekspedi
cije vzorcev in modelov, ki se uvažajo 

iz pogodbenih držav na povratek.* 
S členom 18. in končnim zapisnikom k temu 

členu zakona o trgovinski in plovitveni pogodbi z 
Belgijsko-luxcmboursko carinsko unijo, s členom 14. 
zakona o trgovinski in plovitveni pogodbi z zdru
ženo kraljevino Veliko Britanijo in Irsko in s čle
nom 14. pod h) in končnim zapisnikom za ta člen in 
to točko zakona o trgovinski in plovitveni pogodbi 
z Nemčijo so se dogovorile odredbe o vzorcih in mo
delih, ki se uvažajo ob pogoju, da se v določenem 
roku vrnejo. , 

Dasi te odredbe stilistično niso identične, jim je 
vendarle smoter isti; zaradi tega dajem za njih tol
mačenje in uporabljanje na podstavi' člena 273. ca
rinskega zakona ta-le navodila: 

1.) Za VZOTCO ali modele se smatrajo vsi pred
meti, ki zvesto prikazujejo določeno virsto blaga, a 
z dvojim pridržkom: po eni strani morajo dajati 
rečeni predmeti možnost, da se ob vnovičnem izvozu 
pravilno ugotovi njih istovetnost; po drugi strani 
pa ne smejo predstavljati tako uvoženi predmeti 
take količine ali vrednosti, da ne bi imeli več v svoji 
skupnosti udomačenega značaja vzorcev. 

2.) Kot vzorce in modele je dopustno uvažati 
samo blago, ki ni prepovedano za uvoz. Če je po
stavljen za izvestno blago pogoj, da se uvoz pred
hodno dovoli, se mora predložiti tudi za vzorce ta
kega blaga uvozna dovolitev. 

* cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 9. junija 1928., št. 130/LXIII. 

3.) Vzorce in modele smejo uvažati inozemski fa-
brikanti, inozemski trgovci in trgovinski potniki, če 
se ravnajo po naših zakonih, pravilnikih in carinskih 
formalnostih, ki so v veljavi. 

Poklic naštetih oseb se dokaže edino s pred
ložitvijo izkaznice, in sicer po obrazcu, ki je pri
dodan tudi pogodbi z Avstrijo in pogodbi z Belgij-
sko-luxembourško carinsko unijo. 

4.) Za zadosten dokaz, da je identičnost ugotov
ljena, služijo inozemska carinska oznamenila, ki so 
pritisnjena na vzorce in modele, in popisna lista 
vseh predmetov, overovljena po carinskem oblastvu 
ali pogodbeni državi, v kateri stalno živi trgovec, 
fabrikant ali drug iudustrijec, čigar vzorci in modeli 
se uvažajo. Naša carinska oblastva imajo pravico, 
pritisniti poleg inozemskih carinskih oznamenil tudi 
naša oznamenila, če spoznajo, da niso inozemska 
carinska oznamenila popolnoma pritisnjena, da niso 
dovolj jasna, da so slabo pritisnjena in se zato lahko 
snamejo, ali da vobče ne dajo zadostnih garancij, 
da se uvoženi vzorci ali modeli ne. morejo izpreme-
niti. 

5.) Če vzorcev ali modelov ne spremlja oni, na 
katerega se glasi izkaznica, sme izvršiti ekspedicijo 
tudi tretja oseba (carinski posrednik ali kdorkoli), 
toda predložiti mora originalne zgoraj omenjene 
dokumente. 

6.) Izkaznica, popisna lista in njena dva prepisa, 
ki ju po vzporeditvi uradoma overovi carinarnica, 
se prilagajo uvozni deklaraciji. En prepis popisne 
liste se pridoda unikatu, drugi pa duplikatu dekla
racije, dočim je treba zapisati na unikat in na dupli
kat številko izkaznice, ime oblastva, ki jo je izdalo, 
in, če niso pritisnjena naša carinska oznamenila, 
označbo, čigava in kakšna inozemska oznamenila 
so na vzorcih in modelih. 

7.) Izračunjena carina in eventualne druge dav
ščine, izvzemši ležnino, žigovino, poslovnino, tlako-
vino in tehtarino, se ne vlagajo v blagajno kot reden 
dohodek, ampak se тотајо garantirati s položitvijo 
gotovega denarja. 

8.) Za carinski pregled ob uvozu ni treba 
drugega, nego ugotoviti istovetnost vzorcev in mo
delov po popisni listi in prijavi v deklaraciji, na
dalje ugotoviti, ali so inozemska carinska ozname
nila zadostna in pravilno pritisnjena, in ali so po 
vrsti vzorcev in modelov zneski doičnih davščin 
pravilno izračunjenl. ' 

Če je treba pritisniti tudi naša canoska ozname
nila, se pritisnejo ob pregledu samem. 

9.) Če se uvažajo vzorci in modeii iz plemenitih 
kovin, se ne puncirajo, ako to uvoznik ч& diklarueiji 
izrecno izjavi; vendar pa se ustrezni znesek pun-
cevnih davščin (taks za punciranje) prav tako za
varuje v gotovinu 

10.) Da se določi puncevna stopnja na vzorce i& 
plemenitih kovin, jih morajo poslati carinarnice pred 
izračunom pristojnemu puncevnemu uradu, da takoj 
določi višino puncevne stopnje in o tem obvesti cari
narnico, vračaje akt in vzorce. 

11.) Samo po sebi se umeje, da se smejo uvažati 
vzorci in modeli pri poedinih carinarnicah samo, če 
so za uvoz takega blaga pooblaščene. 

12.) Rok za povratek uvoženih vsorcev in mo
delov se določa, kakor je to ustanovljeno tudi v čle
nu 14. pod h) pogodbe z Nemčijo, z 12 meseci od 
dne izvršene carinske ekspedicije; ta rok se ne sme 
nikoli več podaljšati. 

13.) Uvoženi vzorci in modeli se vračajo v ino
zemstvo z izvoznimi deklaracijami z imenovanji, ki 
so bila vpisana y uvozno deklaracijo, in- s pred
ložitvijo izkaznice. — Če se vračajo vzorci in modeli 
pri isti carinarnici, pri kateri se je izvršil uvoz, se 
predloži deklaracija v duplikatu; v tripiikatu pa, 
če se vračajo pri drugi carinarnici, ne pa pri oni, pri 
kateri se je izvršil uvoz. 

14.) Uvozniki niso dolžni, vračati vseh uvoženih 
vzorcev in modelov, in če ne vračajo vseh, jim ni 
treba onih, ki jih ne vračajo, predlagati carinarnici 
v definitivno ocarinitev in tudi ne vpisovati v iz
vozno deklaracijo. 

15.) Istovetnost vzorcev in modelov, ki se vra
čajo, se ugotavlja- edino po pritisnjenih carinskih 
oznamenilih. 

O tem, kaj se vrača in kaj ne, kakor tudi koliko 
vsoto in za kaj je treba vrniti, predlože uradniki 
t a k o j po pregledu carinarnici referat, na katerega 
zapiše ta t a k o j kratko rešitev o povračilu in 
t a k o j na priznanico vrne ustrezne deponirane dav
ščine, pa tudi znesek poslovnine (takse za žigosanje 
zlatnine in srebrnine) —i v tem poslednjem primeru, 
če se priloži deklaraciji tudi potrdilo puncevnega 
urada, ki je ožigosal vzorce in pobral takso. 

Duplikat uvozne deklaracije in potrdilo puncev
nega urada se priložita unikatu izvozne deklaracije. 
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16.) Če vzorcev m modelov, ki se vračajo, ne 

spremlja oseba, na katero se glasi izkaznica, in vrši 
ekspedicijo tretja oseba (carinski posrednik ali kdor
koli), se vrnejo ustrezne davščine tej tretji osebi, ker 
predstavlja ta, če predloži za ekspedicijo vse po
trebne dokumente, pred carinarnico lastnika blaga. 
V priznanici mora ta tretja oseba podpisati, da jo 
prejela denar za onega, na katerega se glasi iz
kaznica. 

17.) Rešitve za povračilo te vrste ne spadajo pod 
predhodno odobritev glavne kontrole, ker so z ome
njenimi pogodbami kot poznejšimi tûdi za to vrsto 
pogojnih ekspedicij izvzete od občih predpisov 
člena 122. zakona o glavni kontroli. 

18.) Ustrezne zneske garantiranih davščin za ne-
izvožene vzorce in modele ali, ko potečo leto dni, 
vloži carinarnica, pri kateri se je izvršil uvoz, v. 
državno blagajno kot reden dohodek, izvzemši zne
sek puncevne davščine za nevrnjene vzorce in mo
dele iz plemenitih kovin, ki jih pošJje pristojnemu 
puncevnemu uradu. 

19.) Če se uvozijo vzorci in modeli pri eni cari
narnici, a se vrnejo pri drugi carinarnici, se izvrši 
obračun med carinarnicama glede, teh ekspedicij 
tako, kakor je predpisano v členu 35., šestem od
stavku, navodil za izvrševanje pravilnika o ureditvi 
centralnih carinskih blagajn, t. j . izvozna carinar
nica pošlje svoji centralni carinski blagajni izplačani 
dokument v odplačilo' dolga namesto gotovine, cen
tralna blagajna pa pošlje ta dokument o stroških 
kot gotovino oni centralni carinski blagajni, ki ji 
pripada uvozna carinarnica. 

Ker hrani ta centralna carinska blagajna tudi 
kavcijo v gotovini, deponirane za zavarovanje carin
skih davščin, izloči iz spremnega akta izplačani do
kument ter se razbremeni z njim v dnevniku depo-
zitne kase, odnosno po partiji dotične kavcije v par-
tijalniku depozitov. 

Prav talco obvesti carinarnica, pri kateri se jo 
izvršila izvozna ekspedicija, o tem takoj, najkesneje 
pa v treh dneh. carinarnico, pri kateri se je izvršila 
uvozna ekspedicija, ter ji pošlje obenem triplikat 
izvozne deklaracije in prepis potrdila puncevnega 
urada, če gre tudi za to potrdilo. 

20.) Izvozne ekspedicije kakor tudi popolno ali 
delno vračanje dotičnih davščin, deponiranih v go
tovini, smejo vršiti, izvzemši za vzorce iz plemenitih 
kovin, te-le carinarnice: 

a) mejne carinarnice na železniških postajah, in 
sicer: v Bitolju, Veliki Kikindi, Đevđeliji, na Jese
nicah, v Mariboru, na Rakeku, v iSubotici in Cari-
brodu; 

b) carinarnice ob morju, in sicer: v Kotoru, na 
Sušaku, v Splitu, Metkoviću in Dubrovniku; 

c) mejne carinarnice ob rekah, in sicer: v Beo
gradu, Velikem Gradištu in Prahovu; in 

č) carinarnice v notranjosti države, in sicer: v 
Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Novem Sadu, Osijeku, 
Sarajevu in Skoplju. 

Izvozne ekspedicije kakor tudi popolno ali delno 
vračanje dotičnih davščin, deponiranih v gotovini za 
vzorce in modele iz plemenitih kovin, smejo vršiti 
samo carinarnice v Beogradu, Sarajevu, Splitu, Za
grebu, Ljubljani, Novem Sadu, Subotici in Mariboru. 

Odredbe tega razpisa se uporabljajo samo na 
vzorce in modele, ki se uvažajo iz pogodbenih držav. 

Ta razpis stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 
v «Službenih Novinah». 

V B e o g r a d u , dne 14. maja 1928.: 
C. br. 18.293. 

Namestnik ministra za finance: 
minister za trgovino in industrijo 

dr. M. Spaho s. r. 

210. 
Naredba, s katero se izpreminjata 
člen 10. pravil o tari in razpis 

C. br. 56.764/25.* 
Na predlog carinskega sveta in na podstavi čle

na 7. v predlogu zakona o obči carinski tarifi sem 
odločil: 

Pojasnilo k točki 1.) razpisa C. br. 56.764 z dne 
14. decembra 1925.** se, kolikor se nanaša na želez
ne bobne, izpreminja ter se glasi: 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 14. junija 1928., št. 134/XLIV. 

** Uradni list z dné 9. januarja 1926., št. 4/2. 

«Za železno bobne se smatrajo izdelki iz črne 
železne pločevine, ne glede na obdelavo, v katerih 
se uvažajo kalcijev karbid, jedka soda, asfalt, te
koče milo, ekstrakt za strojenje (ekstrakt iz višnjeve 
pražiijke), tiskarska barva, arzenova kislina, natri
jev sulfat, soda (natrijev karbonat) in pepelika (kali
jev karbonat), katranove in druge organske barve, 
ribja mast in žveplovo olje.> 

V B e o g r a d u , dne 11. junija 1928.; 
C. br. 22.121. 

Namestnik ministra za finance: 
minister za trgovino in industrijo 

dr. M. Spaho s. r. 

211. 
Olajšave za turiste, ki prihajajo v našo 

državo.* 
Na podstavi člena 23. v predlogu zakona o obči 

carinski tarifi sem odredil po zaslišanju carinskega 
sveta: 

Inozemskim turistom, ki posečajo našo državo, 
naj se učinjajo ob prestopu meje olajšave glede ca
rinske manipulacije, in v ta namen naj se ne pobira 
od njih carina na fotografske aparate, revolverje, 
radijske aparate, daljnoglede, glasbene instrumente 
in potniške pisalne stroje za osebno rabo, če jih 
imajo pri sebi s svojo prtljago vred. 

Vsaki taki osebi, pri kateri se najdejo te stvari 
ob carinskem pregledu, naj vpišejo dežurni uradniki 
v potno listino vsak tak uvoženi predmet posebe 
z označbo tveraiške znamke, številke (če jo ima), 
teže in tarifnega imenovanja. Dežurni carinski urad
niki naj pojasnijo potnikom, ki imajo take predmete 
pri sebi, da jih morajo ob povratku prijaviti carinar
nici, da se more ugotoviti njih izvoz. 

Da se more izvoz takih uvoženih predmetov kon
trolirati, naj zahtevajo carinarnice ob odhodu turi
stov iz države njih potne listine in naj se uverijo iz 
njih, ali in kakšne predmete so uvozili v državo; 
če so jih uvozili, naj ugotove, ali so vsi uvoženi 
predmeti prijavljeni za izvoz. 

Če turist katerega izmed uvoženih predmetov ne 
prijavi za izvoz, naj se pobere od njega na malo pri
znanico uvozna carina po minimalni postavki, ako 
je prišel iz pogodbene držav«, in sicer po teži in 
imenovanju, ki sta označeni v potni listini za do
tični predmet, kakor bi bil take predmete uvozil v 
državo. 

Te ugodnosti ne veljajo za naše državljane, ki 
žive v mejah naše kraljevine. 

V B e o g r a d u , dne 11. junija 1928.; 
C. br. 22.122. 

Namestnik ministra za finance: 
minister za trgovino in industrijo 

dr. M. Spaho s. r. 

212. 
Odločba, s katero se podaljšuje rok za 
uporabljanje ugodnosti iz občih opazk k 

XV. delu uvozne carinske tarife.** 
Na podetavi člena 23. v predlogu zakona o obči 

carinski tarifi sem odredil po zaslišanju carinskega 
sveta: 

Rok, določen z razpisom C. br. 14.230 z dne 
12. aprila 1928.,*** po katerem so imeli uvozniki 
pravico, obvestiti do dne 1. junija 1928. direkcijo 
carin o izvršenih naroČilih, ki ne prispejo direktno 
na njih ime, se podaljšuje do vštetega dne 31. av
gusta 1928. 

V B e o g r a d u , dne 16. junija 1928.; 
C. br. 22.850. 

Namestnik ministra, za finance: 
minister za trgovino in industrijo 

dr. M. Spaho s. r. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 14. junija 1928., št. 134/XLIV. 

** «Službene Novine kraljevine Strba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 19. junija 1928., št. 138/XLV. 

*** Uradni list z dne 24. aprila 1928., št. 126/40. 

Uredbe velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

213. 
Popravek k naredbi, 

s katero se deloma izpreminja zdraviliški red 
za letovišče Bled. 

V tej naredbi (Uradni list z dne 14. junija 1928., 
št. 196/57) se mora glasiti četrti odstavek v § 16. 
pravilno: 

V stanovanjih, navedenih pod točkama A. b) in 
B. b) § 15., so prosti takse do polovice jugoslovan
ski državni uradniki in njih rodbine. 

V L j u b l j a n i , dne 20. junija 1928.; 
U. br. 6973/4—П. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
dr. Vodopivec s. r. 

Razglasi osrednje vlade, 
Št. 13.236. 1408 3—1 

Natečaj. 

. ! » • » i 

Pri kontroli mer v Beogradu, odnosno pri od
seku za mere v ministrstvu za trgovino in industrijo, 
je popolniti s l u ž b e n o m e s t o s t r o j n e g a a l i 
e l e k t r i č a r a k e g a i n ž e n j e r j a v I. kate
goriji. 

Reflektanti naj pošljejo svojeročno spisane proš
nje, opremljene s prilogami po členu 12. uradniškega 
zakona, ministrstvu za trgovino in industrijo (od
seku za mere) najkesneje do dne 

1. a v g u s t a 1 9 2 8 . 
Iz ministrstva za trgovino in industrijo 

(odseka za mere) v Beogradu, 
dne 13. junija 1928. 

Št. 13.729/0. M. 
Natečaj. 

1409 3—1 

Na podstavi odloka gospoda ministra za trgo
vino in industrijo z dne 16. junija 1928., št. 13.729/ 
/0. M., je popolniti t r i m e s t a k o n t r o l o r j e v 
m e r - p r i p r a v n i k o v v H. kategoriji pri kontroli 
mer in dragocenih kovin v Ljubljani, iSarajevu in 
Subotici. 

Refektanti naj pošljejo svojeročno spisane proš
nje, opremljene s prilogami po členu 12. uradniškega 
zakona, ministrstvu za trgovino in industrijo (od
seku za mere) najkesneje do dne 

2 0. j u l i j a 1 9 2 8 . 
Pripominja se, da se vpoštevajo v prvi vrsti 

kandidati s srednjo tehnično šolo (strojnim oddel
kom). 

Iz ministrstva za trgovino in industrijo 
(odseka za mere) v Beogradu, 

dne 19. junija 1928. 

Časopisa, ki ju je dovoljeno uvažati in 
razširjati.* 

Z odlokom ministrstva za notranje posle D. Z. 
br. 4863 z dne 12. junija 1928. je dovoljeno, uvažati 
v našo državo in razširjati v njej madžarska časo
pisa «Erem» in «Magyar Numizmatikai Közlöny», 
ker sta zgolj znanstvenega značaja. 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

U. br. 10.172. 

Razglas o pobiranju mostnine na savskem 
mostu med Sevnico in Boštanjem. 

Na podstavi štajerskega deželnega zakona z dne 
1. junija 1876., dež. zak. št. 18, dovoljujem sporaz
umno z ljubljanskim oblastnim odborom, da sme 
okrajni zaetop v Sevnici, v čigar last je prešel sav-

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 22. junija 1928., št. 141. 
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ski most med Sevnico in Boštanjem, pobirati na tem 
mostu še nadalje do preklica mostnino po cenovni-
ku, objavljenem v Uradnem listu 71 z dne 31. julija 
1925. (stran 456.), izvzemši postavko za osebe, ki se 
znižuje na 10 p. 

Pobirati se sme torej: 
1.) od osebe 0-10 Din, 
2.) od drobnice 0-25 Din, 
3.) od živine 0-50 Din, 
4.) od enovprežnega voza z voznikom 2>—Din, 
5.) od dvovprežnega voza z voznikom 3*—Din, 
6.) od ročnega voza z voznikom . . 0-50 Din, 
7.) od kolesa O-50iDin, 
8.) od motocikla 3 — D i n , 
9.) od avtomobila 8 — D i n . 
Vse cene veljajo za enkratno prekoračitev mosta. 
Plačevanja mostnine so oproščena vojaštvo, vo

jaška in državna vozila. 

V L j u b l j a n i , dne 19. junija 1928. 

Veliki župan ljubljanske oblasti: 
Ur. Vodopivec s. r. 

L. br. 482/1. 

Izprememba v seznamku zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
Dr. Niko S e v e r , zobni zdravnik v Brežicah, je 

bil vpisan v imenik zdravniške zbornice za Slo
venijo. 

V L j u b l j a n i , dne 14. junija 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti 
dr. Mayer s. r. 

L. št. 536. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v ljubljanski oblasti 

od dne 8. do dne 14. junija 1928. 

S r e z 
i 

JS 

O 

s« 
O <y 
raja 
Z o 

1 

•a ~ 
s 
E 

«1 
3-S 
vi o 

i Vnetje hrbteničnega moiga. — Polyomyelitis senta. 
i Litija 1 . . • 1 

V L j u b l j a n i , dne 18. junija 1928. 

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti: 
dr. Mayer s. r. 

L. br. 538/1. 

Izprememba v seznamku zdravnikov, 
vpisanih v imenik zdravniške zbornice 

za Slovenijo. 
V imenik zdravniške zbornice za Slovenijo je bil 

vpisan dr. Adolf Z o r e č , zasebni zdravnik v Rušah. 
V M a r i b o r u , dne 13. junija 1928. 

Po odredbi velikega župana mariborske oblasti: 
oblastni sanitetni referent dr. Jurečko e. r. 

Razglasi velikega župana mariborske 
oblasti. 

L. št. 23/28. 

Gibanje nalezljivih bolezni 
v mariborski oblasti 

od dne 8. do dne 14. junija 1928. 

S r e z §2 

ž! 

I 
rt r-

O > E 

Skupina tifuznih bolezni. 

S r e z 
5 
13 O o) 

S"5 

Z o 

ra _c 
-3 « 
(Л O 

o * 

Skupina tifuznih bolezni. 
Brežice . . . 
Krško . . . . 
Laško . . . . 
Ljubljana, srez 
Novo mesto . 
Radovljica . . 

Skupaj 

Škrlatinka 

1 
1 

2 
4 

. 

i 
1 
1 

3 
i 
1 

Črnomelj . . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Krško 
Laško 
Litija 
Ljubljana, srez . 
Ljubljana, mesto 
Novo mesto . . 

Skupaj 

24 
2 
2 
8 
2 
1 
4 

10 
7 

— Scarlatina, 
6 

60 

1 

10 

10 
1 
2 
1 

24 

19 
1 
1 
7 
2 
1 
2 
9 
3 

Ošpice. — Morbilli. 
Kastav 
Kočevje . . . . 
Kranj 
Litija 
Ljubljana, mesto 
Logatec . . . . 
Novo mesto . . 
Radovljica . . . 

Skupaj 

8 
17 
13 
3 

64 

1 
18 
8 
6 
7 

106 42 

20 
4 
7 

32 

45 

1 
26 

5 
15 
3 

64 
2 

J Murska Sobota 

Celje 
Dolnja Lendava . 
Gornji grad . . 
Konjice . . . . 
Maribor, levi breg 
Maribor, mesto . 
Murska Sobota . 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 14 

Griža. — Dysenterie. 
1 

Škrlatinka. — Scarlatina. 
Çelje 
Čakovec 
Dolnja Lendava . . 
Gornji grad . . . 
Ljutomer 
Maribor, desni breg 

i Maribor, levi breg . 
Maribor, mesto . . 
Prelog 
Ptuj 
Ptuj, mesto. . . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 41 10 

Ošpice. — Morbilli. 
Celje 
Dolnja Lendava. . 
Maribor, desni breg 
Maribor, mesto . . 
Prevalje 
Ptuj 
Slovenjgradec. . . 
Šmarje pri Jelšah . 

Skupaj . 

Davica. — Diphteria et Croup. 

Da vica. — Diphteria et Croup. 
Kamnik 
Kranj . 

1 

Skupaj 1 

116 

Nalezljivo vnetje možganov. — Meningitis cerebro
spinalis epidemica. 

Logatec | 1 | . | I 

Kastav. 
Kranj . 
Krško . 
Litija . 

Sen. — Erysipelas. 
1 

i 3 

4 

1 

i 
2 

• 
; | 

I 1 

Skupaj 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 
Novo mesto . . . | . | 1 [ . | . 

Vranicni prisad. — Anthrax. 
i Krško | l . | . | . | . 

Celje . . . . 
Celje, mesto . 
Maribor, mesto 
Prevalje . . . 

Skupaj 

Dušljivi kašelj. — Pertussis. 
L j u t o m e r . . . . . 
Maribor, desni breg 
Ptuj ._L 

Skupaj . 

12 

12 

1 
15 
16 

12 

Celje . . . 
Konjice . . . . 
Maribor, mesto . 
Ptuj, mesto . . 
Slovenjgradec. . 
Šmarje pri Jelšah 

Skupaj 

Sen. — Erysipelas. 

12 

1 

i 

| Celje 
Gornji grad . . . 
Maribor, desni breg 
Šmarje pri Jelšah . 

Krčevita odrevenelost. — Tetanus. 
1 I . 
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10 
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17 

• 

, 
. 
2 
, 
. 

2 

39 

4 
2 
7 

li 
6 
1 

31 

1 
15 

16 

Skupaj . . 4 -

V M a r i b o r u , dne 19. junija 1928. 

Za velikega župana mariborske oblasti: 

oblastni sanitetni referent dr. Jurečko s. r. 

Razglasi sodišč io sodnïb oblastev. 
Ne П 70/28—2. : 3—2 

Prvi edikt. 
Na podstavi člena 49. zakona z dne 30. novem

bra 1925. o proračunskih ^vanajstinah za mesece 
decembra 1925., januar, februar in maree 1926., 
cSlužbene Novine» z dne 1. decembra 1925., St. 276/ 
/LXXI, Uradni list z dne 23. decembra 1925., 
št. 380/113, in uredbe ministrstva, pravde z dne 
2. maja 1927., št. 5503/26, «Službene Novine» z dne 
12. maja 1927., št. 126/XXVII, Uradni list z dne 
21. maja 1927., št. 232/56, se določa dan 

1. j u l i j a 1 9 2 8 . , 
ko naj se začne ravnati z osnutkom nove zemljiške 
knjige za davčno občino Nemčovce v sodnem okraju 
Murski Soboti tako kakor z novo zemljiško knjigo; 
obenem se uvaja postopanje po zakonu z dne 25. ju
lija 1871., št. 96 drž. zak., d a se knjiga popravi. Od 
tega dne je samo z vpisom v novo zemljiško knjigo 
moči, nove lastninske, zastavne in druge zemljiško
knjižne pravice na nepremičnine, vpisane v zemlji
ško knjigo, pridobivati, utesnjevati, prenašati na 
druge ali razveljavljati. 

Pozivajo se, naj priglase svoje zahteve 
n a j k e s n e j e d o v š t e t e g a d n e 1. o k t o 

b r a 1 9 2 9.: 
a) vsi oni, ki zahtevajo na podstavi pravice, pri

dobljene pred začetnim dnem nove zemljiške knjige, 
da br se v njej izpremenili vpisi, ki se tičejo last
ninskih ali posestnih razmer, bodisi da se izvede ta 
izprememba z odpisom, pripisom ali prepisom, bo
disi da se popravi oznamenilo nepremičnin ali se
stava zemljiškoknjižnih teles ali kakorkoli drugače; 

b) vsi oni, ki so si pridobili že) pred začetnim 
dnem nove zemljiške knjige do nepremičnin, v njej 
vpisanih, ajj do njih delov zastavne, služnostne ali 
druge pravice, sposobne za knjižni vpis, če bi bilo 
treba te pravice tako vpisati, kakor da spadajo k 
starim bremenom, in če niso bile v novo zemljiško 
knjigo vpisane že ob njeni napravi. 

Priglasitvene dolžnosti v ničemer ne izpreminja 
to, da je pravica, ki jo je treba priglasiti, očitna iz 
javne knjige, ki se jemlje iz rabe, ali iz sodne re
šitve, ali da teče pri sodišču prošnja strank, ki se 
tiče te pravice. 

Kdor zamudi zgoraj navedeni rok, izgubi pra
vico, uveljavljati zahtevo, ki bi jo bilo treba pri
glasiti proti tistim, ki si pridobe zemljiškoknjižne 
pravice v dobri veri na podstavi onih vpisov, ki so 
že v novi zemljiški knjigi in se ne izpodbijajo. 

Ce ве ediktni rok zamudi, postavitev v prejšnji 
stan ni dopustna, tudi se omenjeni rok posameznim 
strankam ne sme podaljšati. 

Priglasitve je treba podati okrajnemu sodišču 
v Murski Soboti; pri istem okrajnem sodišču je nova 
zemljiška knjiga vsakomur na vpogled. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 16. junija 1928. 

Pr. VII 37/28—2. 1412 

Razsodilo. 
V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek VU., kot 
tiskovno sodišče je razsodilo na predlog državnega 
pravdništva v Ljubljani po členu 13. ustave: 

I. Vsebina članka: «Odhod K. D. K. iz Narodne 
skupščine», ki ga je priobčil v št. 145 periodični list 
«Jutro» z dne 22. junija 1928. na prvi strani, usta
navlja v delnem obsegu, in sicer od besede: «zapre-
paščeni» do besed: «zlasti hrvatskega», objektivni 
učin kaznivega dejanja po členih 13. in 138. ustave 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev in po čle
nu 19., zadnjem odstavku, zakona o tisku. 

II. Potrjuje se torej po členu 13. ustave in po 
členu 19. zakona o tisku prepoved imenovanega 
članka. 
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Ш. Po členih 13. in 138. ustave se prepoveduje 
razširjanje omenjene tiskovine. 

IV. To razsodilo je objaviti. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek VIL, 
dne 22. junija 1928. 

Preds. 410/4/28—2. 
Razpis. 

3—1 

Odda se m e s t o p i s a r n i š k e g a p r e d 
s t o j n i k a pri okrožnem sodišču v C e l j u z ome
jitvijo člena 347. finančnega zakona za proračunsko 
leto 1928./1929. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože po službeni poti najkesneje do dne 

15. j u l i j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 2 s junija 1928. 

T 35/28—2. 1402 
Amortizacija. 

Na prošnjo, ki jo je vložil France S t e n t a , rav
natelj v p. v Ljubljani, Sv. Florijana ulica št. 5/22., 
se uvaja postopanje za amortizacijo nastopne hra
nilne knjižice, ki jo je prosilec baje izgubil: Hra
nilna knjižica Kranjske hranilnice št. 343.167 v 
vrednosti 140.085 Din 16 p in na ime: Marija Kotel. 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svojo pravice v š e s t i h m e s e c i h od dne 
1. julija 1928., ker bi se sicer po tem токи izreklo, 
da je hranilna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 20. junija 1928. 

Preds. 443/4/28—1. 3—1 
Razpis. 

Pri okrožnem sodišču v Mariboru se odda 
m e s t o p i s a r n i š k e g a a s i s t e n t a v 4. sku
pini П. kategorije. 

Za to mesto se zahteva popolna srednješolska 
izobrazba z zrelostnim izpitom ali srednja strokovna 
šola s predpisanim končnim izpitom in П. pisarniški 
izpit. 

Prosilci naj vlože svojeročno spisane prošnje, 
pravilno kolkovane in opremljene po členu 12. urad
niškega zakona, po službeni poti najkesneje do dne 

15. j u l i j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

V proračunskem letu 1928./1929. je sprejemanje 
novih uradnikov in civilnih uslužbencev — razen 
če se vrnejo iz pokoja v aktivno službo — ustav
ljeno (člen 347. finančnega zakona). 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 23. junija 1928. 

S 17/28—2. 1418 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Ludovika M o -

d i c a , trgovca na Bloški polici št. 18, registriranega 
pod isto firmo. 

Konkurzni komisar: Anton Kajfež, deželnosodni 
svetnik in predstojnik okrajnega sodišča v Ložu. 

Upravnik mase: Viktor Poznik, notar v Ložu. 
Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Ložu 

dne 7. j u l i j a 1 9 2 8 . ob desetih. Oglasitveni rok 
do dne 3 1 . a v g u s t a 1 9 2 8. Ugotovitveni narok 
pri imenovanem sodišču dne 15. s e p t e m b r a 
19 2 8. ob desetih. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 23. junija 1928. 

S 10/27—79. 1407 
Odprava konkurza. 

Prezadolženec: Janko B o ž i č , trgovec v Celju. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. št. 

S 10/27—2 o prezadolženčevi imovini, je po § 157. 
k. r. odpravljen, ker se je sklenila prisilna porav
nava. 

Okrožno kot kohkurzno sodišče v Celju, 
dne 14. junija 1928. 

S 15/28—2. 1419 

Konkurzni oklic. 
Razglasitev konkurza o imovini Josipa K a r -

n i č n i k a, trgovca v Mariboru, Glavni trg, regi
striranega pod firmo: Josip Karničnik v Mariboru. 

Konkurzni komisar: dr. Franc Peitler, višji de
želnosodni svetnik okrožnega sodišča v Mariboru. 

Upravnik mase: dr. Karel Škapin, odvetnik v 
Mariboru. 

Prvi zbor upnikov pri okrožnem sodišču v Mari
boru v sobi št. 84 dne 3 0. j u n i j a 1 9 2 8 . ob de
setih. Oglasitveni rok'do dne 2. a v g u s t a 1 9 2 8 . 
Ugotovitveni narok pri imenovanem sodišču dne 
16. a v g u s t a 1 9 2 8 . ob desetih. 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Mariboru, 
oddelek III., 

dne 22. junija 1928. 

L 3/28—7. 1281 
Sklep. 

Jožefa G o d i n a , posestnikova hči, rojena dne 
24. maja 1908. v Velikem Gabru št. 31 in tja pri
stojna, je zaradi slaboumnosti popolnoma preklicana. 

Za skrbnika ji je postavljen njen oče, Anton Go
dina, posestnik v Velikem Gabra št. 31. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek L, 
dne 12. maja 1928. 

Razglasi raznih uradov in oblastev 
Šf. 46/12. 

Razglas. 
Seznamek izgubljenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

dne 15. junija 1928.: 
1 poselska kEJižica na ime: Marija Bilčič; en 

zelen otroški plašč; 1 srebrna ura s tulsko verižico 
z obeskom pri hlačnem pasu; 1 rjava usnjena ročna 
torbica, v njej 1 zrcalo, nekaj slik in 1 dijaška iz
kaznica; 1 rjava usnjena, precej obrabljena listnica, 
v njej 2 bankovca po 100 Din in 1 vozni listek; ena 
črna usnjena listnica, v njej 5 bankovcev po 100 
Din in 1 bankovec za 10 Din; 1 usnjena denarnica, 
v njej nad 300 Din, 1 sejemska legitimacija, 1 ce-
novnik «Dečve», 2 svinčnika in 1 glavnik; 1 rjava; 
usnjena listnica, v njej 13 bankovcev po 100 Din, 
1 legitimacija in razne listine; 1 zlata zapestna veri
žica; 1 poselska knjižica na ime: Marija Kocmur, v 
njej 170 Din; 1 srebrna cigaretna doza z. mono-
gramom L. F.; 1 črna usnjena ženska ročna denar
nica, v njej 1 ključ, 1 robec in 1 trgovinski račun; 
1 srebrna žepna moška ura s svetlimi kazalci in po
čenim steklom; 1 rjava ponjava, 5 X 3 m, z napi
som: Titan, d. d.; 1 usnjena ročna torbica okovana 
s srebrom, v njej 1 zrcalo, 1 zlat svinčnik in 68 Din; 
1 usnjena ročna torbica, v njej 1 listek bolniške 
blagajne, 1 robec in 62 Din; v gotovini 1200 do 
1400 Din; 1 zlata zaponka s 4 smaragdi in briljanti; 
1 zgornje usnje za 1 par čevljev; 1 črna usnjena 
listnica, v njej 1 bankovec za 100 Din in do 90 Din 
drobiža; 1 zlata ovratna verižica z obeskom v ob
liki pajka; 1 zimski rjav suknjič, v njem 1 denar
nica s 75 Din in raznimi listinami; 1 evidenčna ta
blica motornega kolesa št. 15-503; 1 krstnii list, 
1 domovnica, 1 invalidsko potrdilo, 1 ključaničar-
ska diploma in drugi uradni dokumenti na ime: 
Franc Goršek. 

Seznamek najdenih predmetov, prijavljenih pri po
licijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

dne 15. junija 1928.: 
1 nikljasta moška žepna ura; 1 izdelana ovčja 

koža; 3 ženski dežniki; 1 kos platna; 1 listnica z 
malenkostno vsoto; 1 otroška čepica; 1 ščipalnik s 
tokom; 1 rumena usnjena denarnica z manjšo vsoto 
denarja; 1 zlata zapjestnica; ,1 erebrna verižica; 
5 bankovcev po 10 Din; 1 črna usnjena ročna tor
bica, v njej 1 robec, manjša vsota1 denarja in 2 de
narnici; dvoje škarij; 1 srebrna tulska moška žepna 
ura; 1 koščen lornjon. — V železniških vozovih so 
se našli ti-le predmeti: 9 moških dežnikov, 7 ženskih 
dežnikov, 4 palice, 1 pled, 1 ženski plašč, 1 ženska 
ročna torbica, 1 Ženski klobuk, 1 ženski slamnik, 
2 predpasnika v zavitku, 1 škarje za kodranje las, 
1 ročni kovčeg, 1 zavitek blaga, 2 čepici, 1 zavitek 
vrvi, I otroški jopič, 1 ženska jopa, 1 torbica za 
akte, 1 ročna sesaljka, 1 zavitek perila, 1 nahrbtnik, 
1 otroški slamnik in 1 par otroških čevljev. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 15. junija 1928. 

214. 
Tarifna obvestila.* 

Lokalna in luška tarifa z dne 1. oktobra 1926. 
Dopolnitvi in popravek. 

Z veljavnostjo od dne 10. junija 1928. naj se 
vpiše v tej tarifi na 62. strani pri zaporedni šte
vilki 13. v seznamek posebnih ugodnosti postaja z 
nazivom: Ristovac v razpredelku, kjer so vpisane 
postaje, od katerih velja ugodnost za asfaltni kamen.1 

Z veljavnostjo od dne 15. junija 1928. naj se 
prečrta v tej tarifi na 39. strani v izjemni tarifi 
br. 17. dosedanji naslov in naj se postavi namesto 
njega naslov: 

Trska obična iz pozicije Т-10-b).2 

Z veljavnostjo od dne 15. junija 1928. naj se 
vftiše na 30. strani v luški tarifi br. 7. po abeced
nem redu v seznamek postaj, od katerih velja luška 
tarifa, tudi postaja z nazivom: Lipljan.3 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu» 
* 

Dopolnitev tarifnega obvestila G. D. br. 71.392/27. 
Z veljavnostjo od dne 15. junija 1928. naj se po

stavi v tarifno obvestilo o računanju voznine za 
magnezit G. D. br. 71.392/27, ki je bilo objavljeno 
v «iSlužbenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 20. decembra 1927.. št. 288/LXXX,** 
postaja z nazivom: Lipljan. 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 7. maja 1928.; G. D. br. 31.059/28. 
* 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

*in republiko Avstrijo (17). 

Dopolnitve in popravki tarife. 
Z veljavnostjo od dne 20. maja 1928. do pre

klica, odnosno do izvedbe v tarifi, naj se uvrstita v 
izjemno tarifo br. 2. zgoraj omenjene tarifo po abe
cednem redu naslednji postaji z vozninskimi stavki, 
označenimi v groših za 100kg: 

Izuzetna tarifa br. 2.: 

Heidenrelchstein . . 

T r i e s t e 
A 

lOt 
772 
595 

B 
a | b 

748 
572 

701 
555 

F i u m e 
A 

lOt 
810 
625 

B 
a I b 

785 1 736 
600 1 583 

V odseku F (Daljinar i propisi za upućivanje) 
in v odseku J (izjemne tarife) naj se popravita po
stajna naziva: «Oberhollabrunn» in: «Pörtschach 
am See» v naziva: «Hollabrunn» in: «Pörtschach 
am Wörthersee»; te postaji naj se uvrstita v abe
cednem redu. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dno 18. maja 1928.; G. D. br. 34.566/28. 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko Avstrijo (18). 
Dopolnitev priloge k železniški tarifi za prevoz blaga 

z dne 1. januarja 1928. 
Z veljavnostjo od dne 25. maja 1928. do pre

klica, odnosno do izvedbe v tarifi, nâj se uvrste v 
poziciji 7. (Koks od kamenog uglja) v prilogi k 
zgoraj omenjeni tarifi po abecednem redu naslednje 
postaje z vozninskimi stavki v groših za 100 leg: 

Bleiburg 
Feldkirchen in Kärnten 
Ferlach 
Klagenfurt Hauptbahnhof . . . . 
Leibnitz 
Leobersdorf 
Radenthein 
St. Magdalena 
Spittal-Millstättersee 
Villach Bundesbahnhof 
Villach Hauptbahnhof 
Weissenstein-Kellerberg 
Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 

dne 19. maja 1928.; G. D. br. 34.756/28. 

Trieste 
178 
144 
157 
157 
170 
303 
143 
129 
149 
126 
126 
136 

Fiume 
189 
176 
168 
168 
170 
303 
176 
163 
182 
160 
161 
171 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 9. junija 1928.. št, 130/LXIII. 

1 Odlok z dne 31. maja 1928.,'G. D. br. 32.121/28. 
2 Odlok z dne 18. maja 1928., G. D. br. 34.973/28. 
8 Odlok z dne 7. maja 1928., G. D. br. 31.059/28. 

** Uradni list z dne 31. decembra 1927., št. 517/ 
/130. 
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Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiume), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 
in republiko Avstrijo (19). 

Dopolnitev železniške tarife za prevoz blaga. » dne 1. januarja 1928. 

Z veljavnostjo od dne 1. junija 1928. do pre
klica, odnosno do izvedbe v tarifi, naj se uvTSti v 
tej tarifi po abecednem redu v izjemno tarifo tudi 

postaja z nazivom: Frantschach-St. Gertraud s spo
daj navedenimi vozninskimi stavki v groših za 
100 kg: 

T r i e s t e 

b I d I f ћ i 1 I 

Frantschach-St. Gertraud 1281 | 1077 ! 933 | 811 | 751 i 686 j 519 i 455 | 379 ' 277 j 383 ! 273 | 216 
F i u m e -

_L ! d i f _g_ h ! i ! k 1 m n 

Frantschach-St. Gertraud 11345 ' 1131 ! 979 ! 851 | 788 j 720 | 545 j 478 j 398 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 28. maja 1928.; G. D. br. 37.503/28. 

291 402 I 286 I 227 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko Avstrijo (20). 

Železniška tarifa za prevoz blaga 
z dne 1. januarja 1928. 

Uvedba direktnih vozninskih stavkov za kernit, 
Vozninski stavki, ki se morajo uporabljati 

g-rošev za 100 kg 
do od postaj z nazivom: 

postaje z nazivom: Triesto Fiume 
Stadiali 514 514 

Pogoji za uporabljanje vozninskih stavkov: Po
šiljke se morajo predati v prevoz kot sporovozno 
blag in voznina se mora plačati za dejansko težo, 
vendar pa najmanj za 10.000 kg po tovornem listu 
in vagonu. 

Občeveljavne tarifne odredbe morajo biti izpol
njene. 

To velja od dne 25. maja 1928. do preklica, 
najdlje pa do dne '31. decembra 1928. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 28. maja 1928.; G. D. br. 37.501/28. 

Blagovni promet mèd Trstom (Trieste), Reke (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in postajami madžarskih železnic (6). 

Železniška tarifa za prevoz blaga 
z dne 1. marca 1928. 

Dopolnitev pozicije 4. v dodatku k tarifi (Predmeti 
za gradnju gornjeg stroja^železnica). 

Z veljavnostjo od dne 20. maja 1928. do pre
klica, odnosno do izvedbe v tarifi, naj se prečrta na 
310. strani v poziciji 4. dodatka k zgoraj omenjeni 
tarifi sedanje besedilo v 2. vrsti (Označenje pred
meta) in naj se vpiše to-Ie: «Spojne pločice za pod
laganje i gvozdeni klinovi poz. f)». 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 19. maja 1928.; G. D. br. 34.611/28. 

Promet potnikov, prtljage in ekspresnega blaga med 
kraljevino ' Srbov, Hrvatov in Slovencev in repu

bliko Češkoslovaško. 
Z dnem 15. junija 1928. stopi v veljavo doda

tek I. tarifo z dne 15. februarja 1925. za direktno 
odpravljanje potnikov in prtljage med kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev in republiko Češko
slovaško v tranzitu skozi Avstrijo in Madžarsko. 

Z dodatkom I. se uvaja kot novost v tem pro
metu direktno odpravljanje ekspresnega blaga. 

Vozne cene so izražene v smeri od juga proti 
severu v dinarjih, v smeri od seVera proti jugu pa 
v češkoslovaških kronah. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 29. maja 1928:; G. D. br. 38.251/28. 

Promet potnikov in prtljage med severnozapadno 
in vzhodno Evropo. 

Z dnem 15. junija 1928. stopi v veljave doda
tek I. za tarife: 

a) Anglija, Belgija, Avstrija, Češkoslovaška, 
Madžarska in Romunija; 

b) Anglija, Holandija, Avstrija, Češkoslovaška, 
Madžarska in Romunija za direktno odpravljanje 
potnikov in prtljage; s tem dnem se spojita obe 
tarifi v eno celoto. 

Z dodatkom I. se uvrščajo v ta promet tudi 
železnice kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
Bolgarije, Turčije in Grške. 

Vozno cene so izražene v nemških таткаћ. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 30. maja 1928.; G. D. br. 36.012/28. 

Izprememba potniške tarife, dela II., 
z dne 1. marca 1928. 

Ukinitev tarifnega obvestila G. D. br. 17.802/28. 
Gospod minister za promet je izvolil odrediti z 

odlokoma M. S. br. 6709 z dne 27. aprila 1928. in 
M. S. br. 7724 z dne 14. maja 1928., da &e prečrtaj 
v potniški tarifi, delu II., z dne 1. marca 1928. vse 
besedilo na 13. strani v § 11. pod točko 3.) tarifnega 
obvestila G. D. br. 17.802/28, ki je natisnjeno v 
«Službenih Kovinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» št. 73/ХХШ,* in nadomesti z novim bese
dilom, ki se glasi: 

«3.) Putnici, koji žele, da se koriste ovom po
vlasticom, moraju pri povratku sa Jadranske Obale 
ili iz banje imati ,Potvrdu o boravku', uzorak 2, 
overenu od opštinske vlasti ili kupališne, odnosno 
banjske uprave, da su se na Jadranskoj obali ili u 
banji bavili neprekidno najmanje 10, dana. Na ,Po-
tvrđi' moraju opštinske vlasti, ili banjske, odnosno 
kupališne uprave, da označe stanicu, sa koje je do
putovao posetilac Jadranske Obale ili banje. 

.Potvrde' se prodaju na stanicama po ceni od 
2 dinara po komadu.» 

Na 46. strani iste tarife, v vzorcu 2.) naj se pre
crta gorenji del («Potvrdu o putovanju»); spodnji 
del («Potvrda o boravku») se mora glasiti: 

Potvrda o boravku.** 
G. , koji je na dan 

stigao iz (stanica) sa 
(članovi porodice) boravio je sa navedenim licima 

dana u 
U 
; • 19 • • 

Opštinske vlasti 
žig i potpis 

kupališne — banjske uprave. 
Ova Potvrda važi na povratku kao legitimacija 

za vožnju u pola cene za vreme od 1. juna do 
30. septembra, a u četvrt cene za vreme od 1. okto
bra do 31. maja po odredbama § 11. Železničke Ta
rife, đeo II., za prevoz, putnika, prtljaga i ekspresne 
robe. 

Žig polazne primorske-banjske stanice-agencije 
za izdavanje voznih karata pri povratku. 

Na XVI. strani daljinarja naj se vpiše tik za 
postajo z nazivom: Šebešić postajališče z nazivom: 
Šenkovec-Ključ. 

Razdalja znaša od postaje z nazivom: Savski 
Marof 4 km in od postajališča z nazivom: Dobova 
4 km. 

Imenik železniških postaj naj se dopolni na 
172./Ì73. strani tako-le: 

Tik za postajo z nazivom: Šebešić naj se vpiše 
v Tazpredelke: 1) «Šenkovec-Ključ (Savski Marof)»; 
2) «Stl.»; 3) «Lj»; 5) «E4»); 6) vertikalna črta «|»; 
7) «a». 

V železniški karti k imeniku postaj naj se vpiše 
na levi' strani proge v smeri proti Zagrebu med 
postajo z nazivom: Savski Marof in postajališčem z 
nazivom: Dobova v kvadratu E 4 postajališče z na
zivom: Šenkovec-Ključ. 

Izprememba naziva za postajo z nazivom: Cušperk.1 

Z veljavnostjo od dno 1. julija 1928. se izpre-
minja ime za postajo z nazivom: Cu&perk v ime: 
Račna. 

Na 38./39. strani v imeniku postaji naj se pre
črta postaja z nazivom: Cušperk z vsemi podatki. 
Na 140./141. strani naj se vpiše tik za postajo z 
nazivom: Račje-Fram postaja z nazivom; Račna z 
vsemi podatki prejšnje postaje z nazivom: Cušperk, 

Izprememba naziva naj se izvede tudi v dalji-
narju železni« in v železniški karti v kvadratu C 4. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu. 

2 1 5 
Pojasnilo o ugodnosti organom finančne 

kontrole za potovanje po železnici.* 
Direkcijam državnih železnic v Beogradu, Zagrebu, 

Ljubljani, Sarajevu in Subotici. 
Na vprašanje, ali imajo organi finančne kontrole 

po členu 101. navodil o dajanju ugodnosti itd. pra
vico do brezplačne vožnje, kadar potujejo na izpit, 
je izdalo ministrstvo za promet to-le pojasnilo: 

«Člen 101. navodil, kako jo dajati ugodnosti ob 
potovanju po železnicah in ladjah v državni eks
ploataciji, ne nasprotuje členu 47. zakona o organi
zaciji finančno kontrole, ker je zmisel zakonskega 
predpisa ta, da smejo imeti organi finančne kontrole 
brezplačno vožnjo, kadar opravljajo službo. Nikakor 
se ne sme dati tako široko tolmačenje omenjenemu 
zakonskemu predpisu, da ima organ finančne kon
trole pravico do brezplačne vožnje, kadar potuje na 
izpit, kakor se hoče v tem konkretnem primeru. 
Sicer pa je določeno v členu 22. uredbe (pravil
nika) o voznih ugodnostih na železnicah in ladjah, 
ki jo je izdal ministrski svet dne 13. januarja 1927. 
na podstavi zakonske pooblastitve in ki ima potem
takem zakonsko moč, da imajo organi finančne 
kontrole brezplačno vožnjo, k a d a ) r p o t u j e j o 
s l u ž b e n o , i n s i c e r s a m o v s v o j e m s l u ž 
b e n e m o k o l i š u . Torej: je jasno, da člen 101. 
navodil ne nasprotuje členu 47. zakona o organi
zaciji finančne kontrolo in da je direkcija v Sara
jevu v pravici, če zahteva v tem primeru plačilo 
voznine.» 

Iz generalne direkcije državnih železnic, komercial
nega oddelka, v Beogradu, 

dne 8. junija 1928.; G. D. br. 35.342/28. 

Št. 2567/H. F.—1928. 1420 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 27. maja 1928.; G. D. br. 35.319/28. 

Imenik železniških postaj kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev. 

Otvoritev postajališča z nazivom: Šenkovec-Ključ,1 

Dne 27. maja 1928. se otvori na progi: Zidani 
most-Zaprešić med postajo z nazivom: Savski Marof 
in postajališčem z nazivom: Dobova postajališče z 
nazivom: Šenkovec-Ključ. 

* Uradni list z dne 24. aprila 1928., št, 129/40. 
** Potrdilo o bivanju v drugih krajih se zapiše 

na zadnji strani tega potrdila. 
1 Odlok z dne 21. maja 1928., G. D. br. 34.296/28. 

Razpis. 
Podpisana uprava odda na podstavi pravilnika 

o zdravniški službi bolniškega fonda za državno 
prometno osebje in pravilnika o ureditvi -centralnih 
ambulant za specialno zdravljenje s l u ž b o s p e 
c i a l i s t a z a n o t r a n j e i n p l j u č n e b o 
l e z n i v centralni ambulanti v Ljubljani, Celovška 
cesta št, 4. 

Natančnejša pojasnila daje podpisana uprava 
med uradnimi urami. 

Kolkovane' in pravilno opremljene prošnje je 
treba vložiti do dne 

20. j u l i j a 1 9 2 8 . 
opoldne pri podpisani upravi. 

Oblastna uprava bolniškega fonda 
pri direkciji državnih železnic v Ljubljani, 

dne 22. junija 1928. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dno 14. junija 1928., št. 134/XLIV. 

1 Odlok z dne 23. maja 1928., G. D. br. 34.699/28. 
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Razglas. 
Po nalogu gradbene direkcije v Ljubljani z dne 

2. junija 1928., št. 3871, razpisuje gradbena sekcija 
v Ljubljani prvo javno pismeno licitacijo za popravo 
lesenega mostu čez Savo pri Litiji. 

Licitacija s« bo vršila dne ** 
30. j u l i j a 1 9 2 8 . ob 1 1 . u r i 

v pisarni gradbene sekcije v Ljubljani, kjer se tudi 
dobivajo med uradnimi urami potrebni podatki, po
jasnila in ofertni pripomočki proti plačilu nabavnih 
stroškov. 

Ponudbe se morajo glasiti v obliki popusta v od
stotkih (tudi z besedami) na vsoto odobrenega pro
računa, ki znaša 158.056 Din. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 
licitaciji na razglasni deski gradbene sekcije v Ljub
ljani, odnosno gradbenih sekcij v Celju, Kranju, 
Mariboru, Novem mestu in Murski Soboti. 

Gradbena sekcija v Ljubljani, 
dne 21. junija 1928. 

Št. 1118. 

Razglas. 
1410 3—1 

Po nalogu gradbene direkcije v Ljubljani z dne 
2. junija 1928., št. 3871, razpisuje gradbena sekcija 
v Ljubljani prvo javno pismeno licitacijo za popravo 
lesenega mostu čez Bistrico pri Domžalah v km 
15-05 Trojanske državne ceste. 

Licitacija se bo vršila dne 
20. j u l i j a 1 9 2 8 . ob 1 1. u r i 

v pisarni gradbene sekcije v Ljubljani, kjer se tudi 
dobivajo med uradnimi urami potrebni podatki, po
jasnila in ofertni pripomočki proti plačilu nabavnih 
stroškov. 

Ponudbe se morajo glasiti v obliki popusta v od
stotkih (tudi z besedami) na vsoto odobrenega pro
računa, ki znaša 99.900 Din. 

Podrobnosti razpisa so razvidne k razglasa o 
licitaciji na razglasni deski gTädbene sekcije v Ljub
ljani, odnosno gradbenih sekcij v Celju, Kranju, 
Mariboru, Novem mestu in Murski Soboti. 

Gradbena sekcija v Ljubljani, 
dne 21. junija 1928. 

Št. 2139. 

Razglas. 
1400 

Direkcija šum v Ljubljani razpisuje v vereko-
zakladnih gozdih v Radovini in na Poljani v ob
močju šumske uprave na Bledu prodajo okoli 
1000 plm3 izdelanega smrekovega porabnega lesa in 
380 prm3 izdelanega smrekovegai lubja, ki ju bo 
uprava prevozila na žage, odnosno na skladišče na 
Bledu (najdlje do železniške postaje), na Rečici ali 
v Gorjah po želji dotičnega kupca. 

Ponudbe, spisane na tiskovinah, ki se dobivajo 
pri direkciji šum v Ljubljani, naj se vlože do dne 

1. a v g u s t a 1 9 2 8. 
do 11. ure pri isti direkciji. 

Ponudbe morajo biti opremljene s kolkom za 
100 Din in z 10%no varščino. 

Pojasnila dajeta direkcija sum v Ljubljani in 
šumska uprava na Bledu. 

Direkcija Sum v Ljubljani, 
dne 19. junija 1928. 

Št. 12.503/1928. 

Razglas. 
Izpiti zdravnikov za prestop iz pripravljalne sku

pine v pomožno skupino se bodo vršili dne 14. ju
lija 1928. 

Prijave; opremljene s kolkom za 25 Din, naj se 
predlože podpisanemu zavodu najkeeneje do dne 

3. j u l i j a 1 9 2 8 . 
Higienski zavod s Solo za narodno zdravje 

v Zagrebu, 
dne 20. junija 1928. 

Administrativni direktor: dr. Katičić 8. r. 

Št. 64. 

Razglas. 
Uradi za agrarne operacije v Ljubljani (komisija 

za aigrarne operacije, komisar za agrarne operacije 
v ljubljanski oblasti in komisar za agrarne operacije 

v mariborski oblasti) so se preselili iz palače veli
kega župana na Bleiweisovi cesti v Auerspergovo 
palačo, Gosposka ulica št. 15, П. nadstropje, kjer 
bodo uradovali izza dne 25. junija 1928. 

V L j u b l j a n i , dne 23. junija 1928. 

Komisar za agrarne operacije 
v ljubljanski in mariborski oblasti: 

Pokom s. r. 

2 1 6 . 

Razglas mestne občine mariborske 
o pobiranju 4%ne davgčine od kosmatih premij 

na požarne police. 1414 

Oblastni odbor mariborske oblasti je obvestil z 
dopisom z dne 11. junija 1928., št, V C 8331/28, mest
no občino mariborsko, da je dovolilo ministrstvo za 
finance z odlokom z dne 17. maja 1928., D. R. 
br. 55.996, mestni občini mariborski, pobirati 4%no 
davščino od kosmatih premij na požarne police, in 
da je odobrilo naslednjo 

U r e d b o 
o prispevka za požarnoobrambno službo 

mesta Maribora. 

§ 1-
Tuzemska kakor tudi inozemska podjetja za za

varovanje zoper požar, pripuščena k prometu v tu
zemstvu, brez razlike, ali so delniške ali na vzajem
nosti osnovane družbe, nadalje vsi enaki zavodi in 
vsa enaka društva plačajo za požarnoobrambno služ
bo v mestu Mariboru 4 % od kosmatih premij-dohod-
kov, doseženih v tekočem letu, od vseh premičnin in 
nepremičnin, zavarovanih v okolišu mesta Maribora 
zoper škodo po požaru. 

§ 2. 
Za odmero tega prispevka se vzamejo kot od-

merna osnova kosmati premijski dohodki, ki jih do
seže podjetje iz direktnega tuzemekega poslovanja 
za zavarovanje zoper požar, brez odbitkov za' na
sprotno zavarovanje objektov v okolišu mesta Ma
ribora, zavarovanih zoper požar. 

Požarnozavarovalna podjetja so zavezana, iz
ročiti vse računske pripomočke, potrebne za odmero, 
zlasti pa dokaz o kosmatih premijskih dohodkih za 
vsako leto, najkesneje do konca meseca februarja 
prihodnjega leta mestnemu magistratu v Mariboru. 

Če ne izroči takšno podjetje računskih pripomoč
kov, potrebnih za odmero prispevka, o pravem času, 
ga more mestni magistrat mariborski z redovnimi 
globami od 200 Din do 5000 Din k temu prisiliti. 

§3. 
Prispevek, ki ga odmeri mestni magistrat mari

borski na podstavi § 1., mora poravnati podjetje v 
štirih tednih po vročitvi plačilnega naloga pri 
mestni blagajni v Mariboru. Zaostali prispevki se 
izterjajo po politični eksekuciji z vsakokratnimi za
mudnimi obrestmi, veljavnimi za mestno občino Ma
ribor, od dne, ko se izda plačilni nalog. 

Za prispevke velja zakonita zastavna pravica s 
prednostno pravico pred vsemi zasebnimi zastav
nimi pravicami, toda za privilegirano zastavno pra
vico državnih davkov. 

To zastavno pravico pa imajo le tisti zaostanki 
na prispevku s pripadki vred, ki niso od dne iz
vršilne prodaje dotičnih zastavljenih predmetov na 
dolgu več nego eno leto in šest mesecev. 

§4. 
Prispevki tvorijo zaklad za požarnoobrambno 

službo mesta Maribora. 
Upravne stroške krije zaklad iz svojega. 
O razdelitvi dohodkov zaklada sklepa mestni 

občinski svet ob priliki vsakoletnega proračuna. 

§ 5 . 
Ta uredba stopi v veljavo dne 1. januarja 1928. 

§6. 
Kot prehodno določilo se odreja, da morajo 

predložiti zavarovalna podjetja za leto 1927. po § 2. 
mestnemu magistratu v- Mariboru potrebne pripo
močke v enem mesecu po objavi te uredbe v «Urad
nem listu ljubljanske in mariborske oblasti». Pri
pomočki morajo zlasti navajati zavarovančevo ime, 
zavarovani predmet, višino zavarovane vsote in 
letno kosmato premijo. 

Če so tej odredbi pravočasno ne ugodi, se po
stopa po § 2., zadnjem odstavku. 

Mestni magistrat mariborski, 
dne 19. junija. 1928.; št. 16.407/28—ad. 

Podžupan: dr. Lipoid s.r. 

1404 2-1 

Razne objave. 
Objava. 

Podpisani denarni zavodi obveščajo lastnike 
vložnih knjižic, da znižajo z dnem 1. julija 1928. 
obrestno mero na vloge, vezane na odpovedne roke, 
za Уг % (pol odstotka). 

Ta znižana obrestna mera velja od poteka od
povednih rokov. 

V L j u b l j a n i , dne 21. junija 1928. 

Češka industrijalna banka, Hipotekama banka jugo
slovanskih hranilnic, Jadransko-Podunavska banka 
(podružnica), Jugoslavenska banka (podružnica), 
Komercijalna banka (podružnica), Kreditni zavod 
za trgovino in industrijo, Ljubljanska kreditna ban
ka, Obrtna banka, Prometna banka, Prva hrvatska 
štedionica (podružnica), Zadružna banka, Zadružna 

gospodarska banka — v Ljubljani. 

1394 3-2 Objava. 

«Leda», d o m a č a t v o r n i c a d a m s k e g a 
p e r i l a i n v e z e n i n , r. z. z o. z. s sedežem v 
Ljubljani, je prešla z dnem 23. maja 1928. v likvi
dacijo. 

Podpisani likvidator pozivlje vse tuzemske in 
inozemske upnike, naj mu prijavijo terjatve v za
konitem roku. T . , 

L i k v i d a t o r : 
Ernest Pegan s. r., trgovec v Ljubljani, 

Levčeva ulica. 

1401 3-1 p o r i v upnikom. 
S t a v b n a z a d r u g a s r e d n j e š o l s k i h 

p r o f e s o r j e v , r. z. z o. z. v L j u b l j a n i , je 
po sklepu občnega zbora z dne 19. junija: 1924. 
prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj priglase terjatve. 
Dr. J. šlebinger s. r., upravnik, in 

Fran Vrhovnik s. r., profesor, 
likvidatorja. 

1375 3-3 Naznanilo. 
Ker se je na izrednem občnem zboru, ki se je 

vršil dne 11. decembra 1926., sklenila likvidacija 
podpisane zadruge, se»upniki pozivljejo, naj prijavijo 
terjatve podpisanemu likvidatorju. 

V L j u b l j a n i , dne 16. junija 1928. 
Za Zvezno tiskarno in knjigarno, 

r. z. z o. z. v Ljubljani v likvidaciji: 
dr. Gustav Gregorin s. r. 

(Bleiweisova cesta št. 21). 

1406 3-1 p o z i v upnikom. 
H r a n i l n i c a i n p o s o j i l n i c a v Š i k o -

l a h, registrovana zadruga z neomejeno zavezo, je 
prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj priglase terjatve. 
.Likvidator: Franc Goričan s.r. 

1413 Razid drnStva. 
«Narodna čitalnica» v Slovenjgradcu se je pro

stovoljno razšla. 
Karel Sovre 8. r, bivši predsednik. 

1 4 2 1 Objava. 
Izgubil sem imatrikulacijsko izpričevalo tehnične 

fakultete univerze v Ljubljani iz šolskega leta 
1919./1920. na ime: Jožko KŠela iz Bolehnecev. 

Proglašam ga za neveljavno. 
Jožko Kšela s. r. 

Odgovorni urednik: Anton Funtek v Ljubljani. — Tiska in izdaja: Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožič v Ljubljani. 



Poštnina plačana v gotovini. 

62. V Ljubljani, dne 30. junija 1928. Letnik X. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
ljubljanske in mariborske oblasti 

Vaieblnet; 
217. Popravek k zakonu o tisku. 
218. Popravek k zakonu o neposrednjih davkih. 
219. Popravka k finančnemu zakonu za leto 1928./1929. 
220. Razpis o pošiljanju onih oseb, ki so obsojene (zaprte) zaradi 

monopolnih, carinskih in podobnih kaznivih dejanj, na presta
janje kazni v zapore civilnih sodišč izven Srbije in Črne gore 
kakor tudi o postopanju glede povračila stroškov za izvršitev 
kazni za take obsojence. 

221 

222. 

Popravek k razpisu o postopanju za uporabljanje ugodnosti iz 
občih opazk k XV. delu uvozne carinske tarife. 
Popravek k izpremembi razpisa glede potrdil o izvoru blaga iz 
prekomorskih držav. 

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti. 
Razglasi sodišč in sodnih oblastev. 
Razglasi raznih uradov in oblastev, med njimi: 223. Tarifni obvestili. 
Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

217. 
Popravek k zakonu o tisku. 

V členu 8. tega zakona (Uradni list z dne 7. sep
tembra 1925.. št. 272/84) naj stoji v drugi vTSti na
mesto besed: «v zgoraj» beseda: «vnaprej». 

218. 
Popravek k zakonu o neposrednjih davkih. 

V členu 87. tega. zakona (Uradni list z dne 
••-15̂ -,шв*«а 102S-,~5*. -ЛЕ/ОС) »«nj...r,*«j:..... . ^ „ s . » « ( l 

namesto: «za 5 %» pravilno: «za' 5». 

219. 
Popravka k finančnemu zakonu 

za leto 1928/1929.* 
1.) V tretjem odstavku člena 143. naj stoji na

mesto besede: «ivankovška» beseda: «ivanoška». 
2.) V členu 298. naj stoji v drugi vrsti za bese

dami: «§ 3. zakonskega člena» številka: «VI.». 

Uredbe osrednje vlade. 
2 2 0 . 

Razpis ministra pravde 
z dne 26. maja 1928., št. 29.855, 

o poSiljanjn onih oseb, ki so obsojene (zaprte) 
zaradi monopolnih, carinskih in podobnih kaz
nivih dejanj, na prestajanje kazni v zapore 
civilnih sodišč izven Srbije in Črne gore kakor 
tudi o postopanju glede povračila stroškov 

za izvršitev kazni za take obsojence,** 
ob priliki vprašanja, ki ga je sprožilo ministrstvo 
za finance. (uprava državnih monopolov), ali so 
redna civilna sodišča v pravnih območju izven Sr
bije in Črne gore upravičena in dolžna, izvrševati 
bodisi glavne, bodisi subsidiarne kazni na svobodi, 
ki jih izreko finančna (monopolna) oblastva zaradi 
monopolnih, carinskih in podobnih dejanj, in v zvezi 

z dopisom uprave državnih monopolov z dne 9. mar
ca 1928., K. br. 7426, s katerim mi je bilo priobčeno, 
da je ustvarjena možnost, izplačevati stroške za 
izvršitev kazni glede takih obsojencev, in da so po 
ministrstvu za finance potrebni krediti zagotovljeni, 
ker so postavljene v ta namen večje vsote v pro
račun omenjenega ministrstva za proračunski leti 
1927./1928. in 1928./1929. 

Vpoštevaje pa, da je vprašanje o izvršitvi kazni 
na svobodi pri civilnih sodiščih izven Srbije in Crne 
gore za one osebe, ki jih obsodi (zapre) carinsko 
oblastvo, likvidirano z ustanovitvijo fonda za pobi
janje tihotapstva, skladno s točko 3.) člena 3. pra
vilnika o upravljanju in uporabljanju denarja iz 
omenjenega fonda (razpis ministrstva za finance z 
dne 15. decembra 1924.. C. -4*1° ^ { a ï r V f f i f 
in da je glede na naredbe in zakonske predpise, ki 
še veljajo v poedmih pokrajinah izven Srbije in 
Črne gore, treba izdati glede izvršitve kazni in glede 
refundiranja stroškov za izvršitev kazni primerne 
odredbe tudi za one osebe, ki so obsojene zaradi raz
nih monopolnih kaznivih dejanj, odrejam, da smejo 
prestajati osebe, obsojene zaradi monopolnih, ca
rinskih in podobnih kaznivih dejanj, prisojene kazni 
na svobodi v pravnih območjih izven Srbije in Стпе 
gore v zaporih civilnih sodišč, in sicer one s kaznimi 
do treh mesecev zapora v zaporih kotarskih (sre-
skih, okrajnih) sodišč, one e kaznimi preko treh 
mesecev pa v zaporih okrožnih sodišč (sodbenih sto
lov, državnih tožiteljstev), a stroške za izvršitev 
kazni morajo povrniti finančna oblastva. 

Obsojenci, o katerih se govori zgoraj, morajo 
prestajati prisojene kazni na svobodi pri sodišču 
redne svoje teritorialne pristojnosti. 

Pristojno sodišče mora sprejeti tâko obsojeno 
(zaprto) osebo na prošnjo carinskega (monopolnega) 
oblastva na prestajanje prisojene kazni na svobodi; 
poziv za nastop ali prisilno privedbo pa vrëe carin
ska (monopolna) oblastva po sreskih poglavarjih. 

Če je sodni zapor trenutno prenapolnjen, тота 
zahtevati pristojno sodišče po predpisani poti odo
britev, da se pošlje dotični obsojenec na prestajanje 
kazen v drug zapor, in sicer v breme kreditov, 
otvor j enih v ta namen po ministrstvu za finance. 

Stroški za izvršitev kazni za take obsojence se 
morajo postavljati v posebne izkaze in od tihotap-
stvenega odseka pri upravi državnih monopolov je 
treba zahtevati izplačilo učinjenih stroškov; če pa 
dotično sodišče (državno tožiteljstvo) nima dovolj 
razpoložnih kreditov, se mora takoj obrniti na ome
njeni odsek za predjem, dočim тота vsak izdatek 
po danem predjemu likvidirati po predpisih zakona 
o državnem računovodstvu. 

221. 
Popravek k razpisu o postopanju za 
uporabljanje ugodnosti iz občih opazk 
k XV. delu uvozne carinske tarife.* 
V tem razpisu (Uradni list z dne 24. aprila 1928., 

št. 126/40) naj se glasi poslednja vrsta v tretjem 
odstavku pravilno: «s katerim je blago prispelo n e 
p o s r e d n o na njegovo ime». 

2 2 2 . 
Popravek k izpremembi razpisa 

C. br. 43.918/22 glede potrdil o izvoru 
V tem razpisu (Uradni list z dne 30. maja 1928., 

št. 174/52) so izostale pomotoma v odetavku, ki 86 
začenja z besedami: «Za blago iz prekmorskih dežel 
se smatra . . . » za besedami: «Sredozemskem morju 
kakor» besede: «tudi za blago iz evropskih držav 
vobče potrdilo». 

Razglasi velikega župana ljubljanske 
oblasti. 

0. br. 2339. 1433 

Razglas. 

* Popravek pod 1.) je priobčen po «Službenih 
Novinah kraljevino Srba, Hrvata i Slovenaca» z 
dne 27. aprila 1928., št. 94/ХХХ, popravek pod 2.) 
pa po «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca» z dne 20. junija 1928., št. 139/XLVI. 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 5. junija 1928., št. 126/Х1Л. 

V B e o g r a d u , dne 26. maja 1928.; št. 29.855. 

Minister pravde: 
Mil. Ant. Vujičić s. r. 

Na- podstavi pooblastitev gospođa ministra za 
trgovino in industrijo z dne 30. aprila 1928., 
br. 9850/H, in z" dne 11. maja 1928., VI. št. 2618, 
odobrujem izpremembo §§ 5. in 18. pravil za Jugoslo
vanske tekstilne tvornice Mautner, d. d. v Ljubljani, 
po oklepih občnega zbora z dne 30. junija 1927. 

Izprememba pravil se nanaša na valorizacijo 
bilančnih vrednosti na podstavi valorizacijskega za
kona, z dne 7. avgusta 1926., po kateri se zvišuje 
delniška glavnica za 10,000.000 Din tako, da znaša 
sodaj vsa delniška glavnica 20,000.000 Din, raz
deljena na 100.000 delnic po 200 Din. 

V L j u b l j a n i , dne 21. junija 1928. 
Veliki župan ljubljanske oblasti: 

dr. Vodopivec s. r. 
Vet. br. 523. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v območju ljubljanske oblasti 
od dne 11. do dne 17. junija 1928. 

O p a z k a : Imena sedežev ereskih poglavarjev (mest
nega magistrata) BO natisnjena z debelejšimi, imena 
občin pa z riavaxinimi Črkami; kraji s številom za-

kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih. 

* Uradni list z dne 27. septembra 1924., 
št. 287/90. 

* Priobčen po «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 27. aprila 1928., 
št. 94/XXX. 
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G a r j e . 
Litija: Št. Lambert (Cvetež 

Pece (Velike Pece 1 dvorec). 
1 dvorec), Velike 

Priglasitve je treba podati okrajnemu sodišču 
v Murski Soboti; pri istem okrajnem sodišču je nova 
zemljiška knjiga vsakomur na vpogled. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 16. junija 1928. S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Zakoti (Brezina 1 dvorec). Črnomelj; 
Čeplje (Kralje 2 dvorca), SuhoT (Suhor 1 dvorec). 
Kočevje: Koče (Handlerji 10 dvorcev), Kompolje j 
(Kompolje in Brezje po 1 dvorec), Podgora (Podgora 
2 dvorca, Podgorica, Zagorica in Bruhanja vas po 
1 dvorec), Struge (Kolenča vas 1 dvorec), Sodra-
žica (Žigmarice 1 dvorec), Videm (Cesta 4 dvorci, 
Podpeč 3 dvorci, Ponikve in Zdenska vas po 1 dvo- j jitvijo člena 347. finančnega zakona za proračunsko 
ree), Stara cerkev (Nove Lužine 3 dvorci, Mlaka in | l e t 0 1928./1929. 

Preds. 410/4/28—2. 3—2 
Razpis. 

Odda se m e s t o p i s a r n i š k e g a p r e d 
s t o j n i k a pri okrožnem sodišču v C e l j u z ome-

Slovenska vas po 1 dvorec). Krško: Cerklje (Kalce 
1 dvorec). Litija: Krka (Male Lese 2 dvorca), Žalna 
(Plešivica in Mala Žalna po 2 dvorca). Novo mesto; 
Gorenje polje (Gorenje polje 1 dvorec), Novo mesto 
(Novo mesto 1 dvorec), Sela pri Šumberku (Sela 
2 dvorca), Trebnje (Gornjo Ponikve 1 dvorec), Ve
lika Loka (Korenitka 1 dvorec), Žužemberk (Hinje 
2 dvorca, Malo Lipje in Retje po 1 dvorec). Škofja 
Loka: Škofja Loka (Skofja Loka 1 dvorec). 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kamnik: Vodice (Bukovica 1 dvorec). Kastav: 

Kastav (Blažiči 1 dvorec). Novo mesto: Trebnje (Do
lenji Podboršt 1 dvorec). Radovljica: Bohinjska Bi
strica (Ravne 1 dvorec). 

Č e b e l n a k u g a . 
Kastav: Kastav (Saršoni 1 dvorec). 
V L j u b l j a n i , dne 20. junija 1928. 

Za velikega župana ljubljanske oblasti: 
Fr. Cerne s. r. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože po službeni poti najkesneje do dne 

15. j u l i j a 1 9 2 8 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsednlštvo okrožnega sodišča v Celfu, 
dne 23. junija 1928. 

C 200/28—1. 1391 
Oklic 

Ivan Kolmanič in Marija Kolmanič, posestnika 
v Turnišču št. 118, zastopana po drju. Janku Pi-
kušu, odvetniku v Dolnji Lendavi, sta vložila zoper 
l e ž e č o z a p u š č i n o p o p o k o j n i E v i H o r 
v a t o v i, rojeni Bukovčevi, posestnici v Dubrov
niku, tožbo zaradi izdaje prepisnega privolila. 

Ustna sporna razprava so je določila na dan 
2 1 . j u l i j a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 
Rečeni ležeči zapuščini se postavlja za skrbnika 

dr. Armin sStrasser, odvetnik v Dolnji Lendavi. 
Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek IL, 

dne 17. junija 1928. 

C 289/28—1. 1405 

Oklic 

sku-

Razglasi sodišč in sodoib obiaslev. 
Ne П 70/28—2. 3—3 

Prvi edikt. 
Na podstavi člena 49. zakona z dne 30. novem

bra 1925. o proračunskih dvanajstinah za mesece 
decembra 1925., januar, februar in marec 1926., 

"7ËXXI," "Uradni "" 'list'" ž "dne" 23. " decemrJra" ' 1§£8.̂  
št. 380/113, in uredbe ministrstva pravde z dne 
2. maja 1927., št. 5503/26, «Službene Novine» z dne 
12. maja 1927., št. 126/XXVII, Uradni list z dne 
21. maja 1927., št. 232/56, se določa dan 

1. j u 1 i j a 1 9 2 8., 
ko naj se začne ravnati z osnutkom nove zemljiške 
knjige za davčno občino Nemčovce v sodnem okraju 
Murski Soboti tako kakor z novo zemljiško knjigo; 
obenem se uvaja postopanje po zakonu z dne 25. ju
lija 1871., št. 96 drž. zak., da se knjiga popravi. Od 
tega dne je samo z vpisom v novo zemljiško knjigo 
moči, nove lastninske, zastavne in druge zemljiško
knjižne pravice na nepremičnine, vpisane v zemlji
ško knjigo, pridobivati, utesnjevati, prenašati na 
druge ali razveljavljati. 

Pozivajo se, naj priglase svoje zahtevo 
n a j k e s n e j e d o v š t e t e g a d n e 1. o k t o 

b r a 1 9 2 9.: , 
a) vsi oni, ki zahtevajo na podstavi pravice, pri

dobljene pred začetnim dnem nove zemljiške knjige, 
da bi se v njej izpremenili vpisi, ki se tičejo last
ninskih ali posestnih razmer, bodisi da se izvede ta 
izprememba z odpisom, pripisom ali prepisom, bo
disi da se popravi oznamenilo nepremičnin ali se
stava zemljiškoknjižnih teles ali kakorkoli drugače; 

b) vsi oni, ki so si pridobili že pred začetnim 
dnem nove zemljiške knjige do nepremičnin, v njej 
vpisanih, ali do njih delov zastavne, služnostne ali 
druge pravice, sposobne za knjižni vpis, če bi bilo 
treba te pravice tako vpisati, kakor da spadajo k 
starim bremenom, in če niso bile v novo zemljiško 
knjigo vpisane že ob njeni napravi. 

Priglasitvene dolžnosti v ničemer ne izpreminja 
to, da je pravica, ki jo je treba priglasiti, očitna iz 
javne knjige, ki se jemlje iz rabe, ali iz sodne re
šitve, ali da teče pri sodišču prošnja strank, ki se 
tiče te pravice. 

Kdor zamudi zgoraj navedeni rok, izgubi pra
vico, uveljavljati zahtevo, ki bi jo bilo treba pri
glasiti proti tistim, ki; si pridobe zemljiškoknjižne 
pravice v dobri veri na podstavi onih vpisov, ki so 
že v novi zemljiški knjigi in se ne izpodbijajo. 

Ce se ediktni rok zamudi, postavitev v prejšnji 
stan ni dopustna, tudi se omenjeni rok posameznim 
strankam ne sme podaljšati. 

Preds. 443/4/28—1. 3—2 

Razpis. 
Pri okrožnem sodišču v M a r i b o r u se odda 

m e s t o p i s a r n i š k e g a a s i s t e n t a v 4. 
pini IT. kategorije. 

Prošnje naj se vlože do dne 
15. j u l i j a 1 9 2 8. 

pri podpisanem predsedništvu. 
Obširni Tazpis glej v Uradnem listu 61 z 

26. junija 1928. 
Predsedništvo okrožnega sodišča 

dne 23. junija 1928. 

dne 

Vaclav Vošinek, trgovec v Mariboru, ki ga za
stopa dr. Dominik Drnovšek, odvetnik v Laškem, je 
vložil zoper Avgusta K r a j n c a, čevljarskega moj
stra v Laškem, sedaj neznanega bivališča, tožbo za
radi 5371 Din 57 p » pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
17. j u l i j a 1 9 2 8 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 9. 
* Ker je bivališče Avgusta Krajnca neznano, se 
mu postavlja za skrbnika Josip Kokol, kanclist v 
Laškem. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek 
dne 18. junija 1928. 

IL, 

Mariboru, j C Ш 892/28-1. 

Oklic. 
1319 

Preds. 378/4/28—2. 

Razpis. 
3—1 

Franc Zupančič in Marjeta Zupančič, posestnika 
v Rošpohu št. 17, sta vložila zoper Elizabeto S e -
n e k o v i ö e v o - P i e w e t z o v o , zasebnico v Ro
špohu, tožbo, da bi se izbrisala vknjižba zastavne 
pravice. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
17. j u l i j a 1 9 2 8 . 

Pri okrožnem sodišču v N o v e m m e s t u se. 
odda m e s t o p i s a r n i š k e g a p r e d s t o j n i k a ] 
v 4. skupini II. kategorije. | 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki j ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 14. 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože naj- ! Ker je sedanje bivališče Elizabete Senokovičeve 
, """" ! J , ; " " " " " j —--»«o, „o j : poota-.-l.ia. =a ohrbnUia &т. Miroolav 

1 5. j u 1 i j a 1 9 2 8. j Dev, pravni praktikant pri okrožnem sodišču v Ma-
pri podpisanem predsedništvu. 

V proračunskem letu 1928./1929. je sprejemanje | 
novih uradnikov in civilnih uslužbencev — razen J <jne ^ ј и Г Ј ј ј а IQ28 
če se vrnejo iz pokoja v aktivno službo — ustav- ! 
Ijeno (člen 347. finančnega zakona). ! 

Upokojenec se ne sme sprejeti v državno službo, ! P r e ^ s - 243—20/26. 
če je dovršil 60. leto starosti (člen 333. finančnega 
zakona). 

riboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek III., 

1396 

Predsedništvo okrožnega sodišča v 
dno 23. junija 1928. 

S 18/28—2. 

Novem mestu, 

1422 
Konkurzni cklic. 

Razglasitev konkurza o 'imovini Ivana B u d -
k o v i c a , trgovca v Cerknici, registriranega pod 
isto firmo. •-

Konkurzni komisar: Josip Baričevič, sodnik 
okrajnega sodišča v Cerknici. 

Upravnik mase: dr. Ciril Krašovec, odvetnik v 
Cerknici. 

Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Cerk
nici dne 14. j u l i j a 1 9 2 8 . ob desetih. Oglasitveni 
rok do dne 3 1 . a v g u s t a 19 28. Ugotovitveni 
narok pri imenovanem sodišču dne 15. s e p t e m 
b r a 19 2 8. ob desetih. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 25. junija 1928. 

Razglas. 
Pri okrajnem sodišču pri Sv. Lenartu v Sloven

skih goricah se hranijo že nad 30 let nastopne hra
nilne knjižice: 

Cg la 282/28-2. 1339 

Oklic. 
Dr. Josip C. Oblak, odvetnik v Ljubljani, je vlo

žil zoper Franjo C e r a r j e v o , posestničino hčer v 
Kresnicah, tožbo zaTadi 3614 Din 50 p. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
12. j u l i j a 1 9 2 8 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 124. 
Ker je sedanje bivališče Franje Cerarjeve ne

znano, se ji postavlja za skrbnika dr. Alojzij Kokalj, 
odvetnik v Ljubljani. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek I., 
dne 9. junija 1928. 

cx 
cg 

N 

1. 
2. 
3. 
4. 

.'5. 
6. 
7. !a 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
116. 
117. 

Sklad 
Številka 
hranilne 
knjižice 

Vred
nost 
Din 

Caf Liza, skrbstvo 
Lipolnik Andrej, zapuščina . 
Stopar Ferdinand, zapuščina, 
Verlič Franc, varstvo . . . . 
Verlič Karel, varstvo . . . . 
Roškar Anton, varstvo . . . 
Rojko Ivana, volilo 
Schönwetter Josip, judic. . . 
Murko Marija, skrbstvo . . . 
Santi Alojzija, varstvo . . . 
Santi Marija, varstvo . . . . 
Omon Gregor, varstvo . . . 
Čas Liza, judic 
«Slavija-Rojko», judic. . . . 
Ricgler Pavel, zapuščina . . 
Pavalec Alojzija, zapuščina . 
Polič Ivan, zapuščina . . . . 

5538 
7473 
5530 
7182 
7183 
7337 
7907 
8056 
8098 
8111 
8112 
8416 
8417 
8420 
8424 
8425 
«527 

386 
3 

58 
14 
14 

107 
38 
3 

53 
4 
4 
4 
5 
7 
2 

11 
33 I 

Neznani, odnosno neznano kje bivajoče lastniki 
toh depozitov se poživljajo, naj predlože 

v e n e m l e t u 6 t e d n i h i n 3 d n e h 
dokaze za svoje pravice do teh depozitov, ker bi se 
sicer'depoziti izrekli za zapadle v prid erarju. 

Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricahy 
oddelek L, 

dne 16. junija 1928. 

E 141/28—15. "' 1415 
Sklep. 

Izvršba z dražbo nepremičnin: zemljiška knjiga 
Veliki Obrez, vi. št. 515, ki jo je dovolilo to sodišče 
s sklepom opr. št. E 141/28—2, je po § 200., št. 3, 
i. r. ustavljena. 
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Pred pretekom pol leta po .ustavitvi se zaradi 

iste terjatve ne sme predlagati novo dražbeno posto
panje. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dno 22. maja 1928. 

E 101/28—12. 1495 

Dražbem oklic. 
Dne 3 0. j u l i j a 1 9 2 8 . ob desetih bo pri pod

pisanem sodišču v sobi 'št . 12.dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Drenovec, a) vi. št. 65 (hiša št. 4, 
gospodarski poslopji, vrt, vinograd, 3 njive, 2 trav
nika, 4 pašniki, gozd v katastralni občini Sušici [po
vršina: 5 lia 85 a 3 m2, bremeni: služnost vožnje in 
pehotne hoje]); b) vi. št. 66 (vrt, 3 vinogradi, 2 njivi, 
travnik [površina: 1 ha 25 a 40 m2]); c) vi. št. 67 
(njiva). 

Cenilna vrednost: ad a) 27.907 Din 60 p, ad b) 
4994 Din 85 p, ad c) 7525 Din; vrednost priteklin: 
ad a) 1484 Din; najmanjši ponudek: ad a) 18.608 
Din, ad b) 3330 Din, ad c) 5017 Din. 

Pravice,-ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II., 
dne 18. junija 1928. 

E 142/28—13. 

Sklep. 
1416 

Na prisilni dražbi z dne 12. junija 1928. ni bilo 
nobene ponudbe. Zato je izvršba po dražbi nepre
mičnin: zemljiška knjiga Brezni vrh, vi. št. 28, do
voljena s sklepom z dne 17. aprila 1928., opr. št. 
E 142/28—9, po § 151. i. r. ustavljena. 

Pred pretekom pol leta od dražbenega naroka so 
ponovna uvedba dražbenega postopanja ne sme 
predlagati. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek II., 
dne 13. junija 1928. 

E 211/28—H. 1417 

Ustavitev dražbenega postopanja. 
Zahtevajoča stranka: Mestna hranilnica v Mari

boru, 
zavezana stranka: Rudolf V e z o v n i k in Ma

rija V e z o v n i ,k v Remšniku, zaradi 32.610 Din. 
Izvršba z dražbo nepremičnin: zemljiška knjiga 

Remšnik, vi. št. 9 in 49, ki jo je dovolilo podpisano 
okrajno sodišče s sklepom opr. št. E 211/28—7, jo 
po § 200., št. 3., i. r. ustavljena. 

Pred pretekom pol leta po ustavitvi se zaradi 
iste terjatve ne sme predlagati novo đražbeno posto
panje. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek II., 
dne 13. junija 1928. 

E 215/28—5. 
Dražbenr. oklic. 
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Dne 1 1 . j u l i j a 1 9 2 8 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 21 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Sv. Ema, polovice vi. št. 5. 

Cenilna vrednost: 4132 Din; vrednost priteklin: 
555 Din; najmanjši ponudek: 3124 Din 67 p. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa so opozarja na diažbcni oklic, ki jo 
nabit na uradni deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah, oddelek II., 
dne 16. maja 1928. 

P IV 86/28-42. 1373 

Sklep. 
Josip F r e c e , rojen dne 2. februarja 1875. v 

Črnolici št. 18, občina Št. Jurij ob južni železnici, 
posestnik istotam, je bil s tukajšnjim sklepom z dne 
27. aprila 1928., L rv 6/27, zaradi zapravljivosti 
omejeno preklican 

Njegov pomočnik je Martin Oset, posestnikov 
Črnolici št. 16. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek IV., 
dne 30. maja 1928. 

sm 

Preds. 137/26—28. 1342 

Razglasitev preklicev. 
S pravnomočnimi sklepi podpisanega sodišča so 

bili preklicani; 
a) zaradi slaboumnosti p o p o l n o m a : 
Anton K o l a r , kočarjev sin v Zgornjih Lažah; 

skrbnik: Jakob Kolar, kočar v Zgornjih Lažah; 
Marjeta V i d e č n i k, preužitkarica v Ugovški 

gori št. 24; skrbnik: Matija Vidcčnik, posestnik v 
Modriču; 

b) zaradi zapravljivosti m pijančevanja o m e 
j e n o : 

Simon N a p o t n i k, posestnik v Tepanju; po
močnica: Marta Napotnik, posestnica v Tepanju; 

Ignacij L a j h e r, dninar v Rađani vasi; pomoč
nik: Janez Kropaj, posestnik v Rađani vasi št. 9. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek I., 

dne 13. junija 1928. 

P 18/28—1. 1223 

Oklic 
Martin S t u p i c a , posestnik v Danah št, 18, je 

bil zaradi zapravljivosti omejeno preklican. 
Pomočnik mu je Jože Pucelj, posestnik v Danah 

št. 13. 
Okrajno sodišče v Ribnici, 

dne 26. maja 1928. 

1403 Proglasitve za mrtve. 
D e ž e l n o s o d i š č e v L j u b l j a n i je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni po-

grešanci za mrtve, ker se more o njih po § 24. o. d. z., odnosno po § 1. zakona z dne 3 1 . m a r c a 
1918., drž. zak. št. 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, 
naj to sporoči sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, 
ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, 
stan in zadnje biva

lišče pogrešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Uvedbo 
postopanja 

predlaga 
Feliks Josip 

Pavšek, 
rojen dne 6. novem
bra 1899. v Kolku 
št. 4, pristojen v Šent-

lambert. 

Odrinil med svetovno vojno 
z neko havbično baterijo na 
tirolsko bojišče, kjer baje 

padci. 

Apolonija Tomšič, 
rojena dne 10. febru
arja 1879., posestnica 

pri Sv. Križu. 

I Odšla leta 1910. ali 1912. 
' baje v Švico, v sanatorij 
j «Alexanderhaus> v Davosu; 
j od takrat ni več glasu o nje). 

Marija Ferlančič, 
rojena dne 21. febru
arja 1863., hči Jakoba 
Fcrjančiča in Josipine 
Ferjančičeve, rojene 

Ebenhartove. 

Ivan Stanovnik, 
rojen dne7. maja 1878., 
posestnik v Breznici 

št. 15. 

V otroških letih jo je vzela 
v oskrbo neka gospa na Šta
jersko; od takrat ni več glasu 

o njej. 

Odšel leta 1915. na romun
sko bojišče, kjer dne 9. av

gusta 1917. baje padel. 

Josip Koretič, 
rojen dne 24. janu
arja 1877., kovač na 

JVati. 
Franc Kenk, 

rojen dne 20. okto
bra 1887., posestnik 

v Vrzdencu. 

Anton Perko, 
rojen dne 7. junija 
1882., posestnikov sin 

v Podnartu št. 2. 
Jožef Znidsršič, 

rojen dne 14. febru
arja 1892., posestni
kov sin v Begunjah 

pri Cerknici. 

Odšel leta 1914. s 17. črno-
vojniškim polkom na severno 
bojišče; baje v Taškentu 

leta 1916. umrl. 

Odrinil leta 1914. s 17. pe
hotnim polkom na severno 
bojišče; od takrat pogrešan. 

Odrinil leta 1914. kot kor-
poral na severno bojišče ; od 
meseca februarja 1915. po

grešan. 

Odpotoval leta 1909. v Se
verno Ameriko; od leta 1914. 

ni več glasu o njem. 

Janez Oblak, 
rojen dne 23. decem
bra 1882., posestnik v 

Lučnah št. 11. 
Janez Bele, 

rojen dne 12. febru
arja 1875., kočar v 

Mavčičah št. 58. 

Odrinil leta 1914. z 20. lov
skim bataljonom na bojišče ; 
baje meseca oktobra 1918. 

v TagHamentu utonil. 

Finančna 
prokuratura 
v Ljubljani. 

Razveza 
zakona 

se pred
laga 

Ime 
In bivališče 

skrbnika 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Oklicnl rok 
poteče dne 

Mož 
Luka Tomšič. 

Sestra 
Karolina 

•Kocijančič. 

Žena 
Frančiška. 

Žena 
Ivana. 

Mati 
Marija. 

Mati 
Marija. 

Oče 
Anton 

Žnidaršlč. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. 
v Ljubljani. 

Dà. 

Žena 
Jera Oblak. 

Odšel pred 20 leti v Ame
riko; že 19 let ni več glasu 

o njem. 

Skrbnik i 
Jožef Jenko 

vPrašahšt.24 

Franc Fajfar, 
rojen dne 5. avgusta 
1888. v Sebenjah, ob
čina Križe pri Tržiču. 

Franc KnafelJ, 
rojen dne 13. septem
bra 1891., sedlar na 

Brezjah. 
Janez Brenkufh 

rojen dne 15. decem
bra 1898., posestnikov 
sin v Zgornji Besnici 

št. 35. 
Jerne) Krek, 

rojen dne 30. aprila 
1891., posestnik v Vol-

čah št. 23. 
Janez Vodenik, 

rojen dne 8. aprila 
1880., posestnik v 

Zgornjih Tepah. 

Jožef Pustotnlk, 
rojen dne 17. febru
arja 1885., posestnik 
v Mali Lesni št. 23. 

Janez Dobravec, 
rojen dne 2. novem
bra 1882., kočar v Je-

reki št. 24. 

Odrinil leta 1914. s 15. pe
hotnim polkom na severno 
bojišče ter prišel leta 1915. 
v rusko ujetništvo; od leta 
1919. ni več glasu o njem. 

Služil v začetku vojne pri 
artilerijskem polku 3/III; od 
meseca decembra 1914. ni 

več glasu o njem. 
Odrinil jeseni 1916. s 27. do
mobranskim polkom na Ti
rolsko ter prišel leta 1918. 
v italijansko ujetništvo; od 
takrat ni več glasu o njem. 

Odšel leta 1909. v Ameriko; 
že 10 let ni več glasu o njem. 

Odrinil v začetku vojne s 
17. pehotnim polkom v Ga
licijo; od meseca oktobra 
1914. ni več glasu o njem. 

Odrinil v začetku ' vojne s 
7. lovskim bataljonom na 
rusko bojišče; od takrat nI 

več glasu o njem. 

Odrinil leta 1914. s 17. pe
hotnim polkom v Galicijo 
ter prišel leta 1915. v rusko 
ujetništvo. Še dvakrat pisal 
iz Sibirije ; potem pa ni več 

glasu o njem. 

Skrbnik 
Ivan Jazbec 
v Sebenjah 

št. 27. 

Brat 
Alojzij 
Knafelj. 

Oče 
Janez 

Brenkuš. 

Skrbnik 
Franc Demšar 

v Volčah 
št. 23. 
Žena 

Frančiška 
Vodenik 

v Tepah št. 3. 
Žena 

Frančiška 
Pustotnik 

v Mali Lesni 
št. 23. 

Žena 
Ivana 

Dobravec 
vJerekišt.24. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v-p. 
v Ljubljani. 

2.12.1927.; 
T 78/27-2. 

20.4.1928.; 
T 40/27-8. 

1.5.1928.; 
T 54/26—7. 

27.12.1927.; 
T 82/28-2. 

15.2.1928.; 
T 2/28. 

31.1.1928.; 
T 3/28-2. 

11.2.1928.; 
T 4/28-2. 

21.2.1928.; 
T 7/28-3. 

Jožef Jenko. 

Ivan Jazbec. 

Ivan; Stiene, 
davčni pristav 

v p. 
v Ljubljani. 

Franc Demšar, 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. 
v Ljubljani, 

29.2.1928.; 
T 8/28-2. 

10.1.1929. 

10.7.1929. 

10.1.1929. 

10. 7.1929. 

10.1.1929. 

1.3.1928.; 
T 9/28-2. 

20.3.1928.; 
T 12/28-3. 

8.3.1928.; 
T 13/28-2. 

28.3.1928.; 
T 16/28-1. 

16.4.1928.; 
T 17/28-3. 

29.3.1928.; 
T 18/28—1. 

11.4.1928.; 
T 20/28-2. 

17.4.1928.; 
T 21/28-2. 

10. 7.1929. 

10.1.1929. 

10.7.1929. 

10.1.1929. 
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in 

1423 з Vpisi v trgovinski register. 
T. V p i s a l e s o se n a s t o p n e f i r m e : 

476. Sedež: Dol pri Ljubljani. 
Besedilo firme: slovenski: «Jub», tovarna barv, 

družba z omejeno zavezo; srbohrvatski: «Jub», fa
brika boja, društvo sa ograničenim jamstvom. 

Obratni predmet: Družba 
a) izdeluje zemeljske barve in barve drugih vrst 

ter nakupuje potrebne sirovine; 
b) kupuje ali uporablja zemljišča, zgradbe 

obrate, ki jih je treba za tako obratovanje; 
c) trguje z izdelki, navedenimi pod a); 
č) prodaja lastne izdelke. 
Družbena pogodba z dne 24. maja 1928. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 100.000 Din ter je v 

gotovini popolnoma vplačana. 
Poslovodji: Svetislav Jovanović, bankir na Du

naju, Wickenburggasso 3, in Ljubomir Djinovski, 
bančni ravnatelj v Ljubljani. 

Prokurist: Ivo Bezjak, tvorniški ravnatelj v Dolu 
pri Ljubljani. 

Firma se podpisuje tako, da pristavljata njene
mu po komerkoli napisanemu, natisnjenemu ali s 
pečatnikom odtisnjenemu besedilu kolektivno svoja 
podpisa ali po dva poslovodji ali en poslovodja in 
en prokurist ali en poslovodja ali prokurist in en 
pooblaščenec, pri čemer pa morata pristavljati Pro
kurist in pooblaščenec svojemu podpisu dodatek, 
ki označuje prokuro, odnosno pooblastilo. 

L j u b l j a n a , dne 20. junija 1928. 

Družbena pogodba z dne 2. junija 1928. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 30.000 Din ter je v go

tovini popolnoma vplačana. 
Poslovodja: Radovan Proscnc, zasebnik v Ljub

ljani, Zelena pot št. 6. 
Družba ima enega ali več poslovodij. Dokler ima 

družba le enega poslovodjo, zastopa in podpisuje za 
družbo ta poslovodja sam samostojno. Če ima druž
ba dva ali več poslovodij, podpisujeta firmo in iz
ražata družbeno voljo kolektivno ali po dva poslo
vodji ali pa en poslovodja in en prokurist. 

Firma se podpisuje tako, da pristavljajo upravi
čeni podpisniki po gorenjih določbah svoje podpise 
njenemu po komerkoli napisanemu, natisnjenemu ali 
s pečatnikom odtisnjenemu besedilu, in sicer proku
rist vedno s pristavkom «p. p.». 

L j u b l j a n a , dne 9. junija 1928. 

480. Sedež podružnice: Maribor. 
Sedež glavnega zavoda: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Salus», d. d., Ljubljana, podruž

nica Maribor. 
Obratni predmet: Družba trguje z drogami, ke

mikalijami, kirurškimi instrumenti in obvezami, 
sploh z vsemi predmeti, spadajočimi v lekarniško, 
živinozdravniško in zdravniško stroko, nadalje e 
kosmetičnimi sredstvi' in fotokemijskimi potrebšči
nami ter jih izdeluje, oboje na lastni in tuj račun, 
zlasti torej kupuje, uvaža, prodaja in izvaža do
tične sirovine in izdelke; proizvaja lastne izdelke in 
jih prodaja, izvršuje vsa trgovinska in izdelovalna 
opravila, potrebna za to, ter ustanavlja in pospešuje 
podjetja, obrate in naprave, kar jih je združenih s to 
trgovino in industrijo, kar jih jima služi ali jih izpo
polnjuje. Družba sme izvrševati vsa pomožna opra
vila, ki so za to potrebna, pridobivati nepremičnine, 
patente, privilegije in farmacevtske izvirne podpise 
za specialitcte, se udeleževati pri sličnih podjetjih, 
jih popolnoma ali deloma pridobivati, jih likvidirati 
in dalje porabljati. 

Delniška glavnica znaša 750.000 Din ter je raz
deljena na 7500 delnic po 100 Din, ki se glase na 
imetnika. Delniška glavnica je popolnoma vplačana. 

Ciani načelništva (upravnega sveta): dr. Ivan 
Pintar, zdravnik v Ljubljani: Mihael Knaflič, živino-
zdravnik v Ljubljani; mag. pharm. Ciril Maver, le 

477. Sedež: Kranj. 
Besedilo firme: slovenski: Kranjske tekstilne 

tovarne, družba z o. z., Kranj; srbohrvatski v lati
nici: Kranjske tekstilne tvornice, društvo s. o. j . , 
Kranj; srbohrvatski v cirilici: Крашске текстилне фа-
брике, друштво с. о. )., Краљ. 

Obratni predmet: Družba obratuje tekstilno in
dustrijo vobče in proizvaja tekstilne izdelke vsake 
vrste sploh, zlasti pa: 

a) izdeluje, kupuje in prodaja tekstilne izdelke 
in sirovine vsake vrste; 

b) pridobiva v to svrho nepremičnine; 
c) ustanavlja in obratuje tekstilne tvornice ter ^ „_--,--, u A 

pridobiva že obstoječa industrijska in trgovinska j k a r n a r n a Jesenicah; mag. pharm. Janko Koritsky, 
podjetja te vrste; j lekarnar v Ljubljani; dr. Pavel Krajec, zdravnik v 

Letnik X. 

Podpis firme: Likvidator podpisuje firmo samo
stojno. 

L j u b l j a n a , dne 4. junija 1928. 

482. Sedež podružnice: Ljubljana. 
Besedilo firme: Akcijska družba za kemično in

dustrijo na Dunaju: 
Vpisal se je upravni svetnik dr. Herman Münch 

v Berlinu, Schadowstrasse 4/5. 
L j u b l j a n a , dne 4. junija 1928. 

483. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Banka Hauptman & Ko., družba 

z o. z.: 
Izbrisala sta se poslovodji Franjo Hauptman ш. 

Jan Kubiček; vpisala pa sta se poslovodji Jožef 
Kubiček, bančni družbenik v Brnu, Rečkovice, Tuša-
rovo namesti 1. in Cvetka Zadel, družbenica trgov
ske družbe v Ljubljani, Karlovška cesta št. 7. 

L j u b l j a n a , dne 2. junija 1928. 

484. 'Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Cehojug», importna in eksportr 

na družba z o. z., agencija, komisija in zastopstvo 
čehoslovaške industrije: 

Na občnem zboru z dne 17. aprila 1928. sta se 
izpremenila §§ 10. in 11. družbene pogodbe. Po no
vem besedilu § 11. zastopa družbo in podpisuje 
zanjo edini poslovodja tako, da postavlja pod njeno 
napisano, natisnjeno ali s štampiljko odtisnjeno be
sedilo svojeročno svoje ime. § 10. se je prečrtal. 

Izbrisala sta se poslovodji dr. Vane Radej in 
Rudolf Sturm; vpisal pa se je novi poslovodja Anton 
Osenar, trgovec v Ljubljani, Vrhovčeva ulica št. 9. 

L j u b l j a n a , dne 19.maja 1928. 

485. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Kreditni zavod za trgovino in 

industrijo: 
Izbrisal se je upravni svetnik Peter Kozina; 

vpisala pa sta se upravna svetnika Andrew Gass
ner, veleindustrijec v Tržiču, in Karel Noot, gene
ralni ravnatelj Kranjske industrijske družbe na 
Jesenicah. 

L j u b l j a n a , dne 19. maja 1928. 

č) se udeležuje pri t-akih podjetjih; 
d) ustanavlja podružnice, ekspoziture, agenture 

in skladišča v tuzemstvu in v inozemstvu. 
Družbena pogodba z dne 6. junija 1928. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Osnovna glavnica znaša 240.000 Din ter je v 

gotovini popolnoma vplačana. 
Poslovodji: Franjo Sire, trgovec, in ing. Miloš 

Taranza, inženjer — oba v Kranju. 
Poslovodje zastopajo družbo kolektivno in pod

pisujejo firmo tako, da pristavljajo njenemu po ko
merkoli napisanemu, natisnjenemu ali s pečatnikom 
odtisnjenemu besedilu svoja imena, in sicer vedno 
ali po dva poslovodji ali en poslovodja in en proku
rist. le-ta vedno s pristavkom «p. p.>. 

L j u b l j a n a , dne 12. junija 1928. 

478. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Boh & Ko., jugoslovanska ame

riška tovarna za brezalkoholno izdelavo kvasa v 
Ljubljani. _ % 

Obratni predmet: brezalkoholno izdelovanje 
kvasa. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
1. julija 1927. 

Družbenika: Slavko Boh, tvorniški ravnatelj v 
Ljubljani, in Alojzij Križnic, trgovec v Ljubljani, 
Aleksandrova cesta št. 7. 

Družbo zastopa družbenik Slavko Boh samo
stojno ter podpisuje zanjo tako, da pristavlja nje
nemu napisanemu ali natisnjenemu besedilu svoj 
podpis. 

L j u b l j a n a , dne 6. junija 1928. 
479. Sedež: Ljubljana. 

Besedilo firme: Bule & Ko., tovarna za Izdelo
vanje krede in krednatlh produktov «Jugokreda», 
družba z o. z. 

Obratni predmet: Družba 
a) ustanovi in vzdržuje tvornico za izdelovanje 

šolske krede in vseh drugih izdelkov iz krede in 
alabastra; 

b) trguje z gorenjimi predmeti ter ustanavlja 
podružnice v tuzemstvu in v inozemstvu. 

Ljubljani; Stanko Maver, prokurist y Mariboru; 
mag. pharm. Miroslav Rozman v Ljubljani. 

Družbena oblika: Delniška družba na podstavi 
družbenih pravil, odobrenih po ministrstvu za trgo
vino in industrijo dne 11. februarja 1920., VI. št. 169, 
in dne 8. maja 1920., VI. št. 684, odnosno dne 10. ja
nuarja 1924., VI. št. 90, odnosno dno 17. marca 
1927., VI. št. 4658/26. 

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Družbene objavo se vrše v «Uradnem listu ljub

ljanske in mariborske oblasti». 
Podpis firme: Družbena firma se podpisuje ve

ljavno tako, da postavljata pod njeno po komerkoli 
napisano, natisnjeno ali štampiljirano besedilo svoji 
imeni po dva člana upravnega sveta ali en član in 
uradnik s prokuro ali upravitelj s prokuro in pro
kurist, vsi kolektivno, ravnatelji in prokuristi vse
lej s pristavkom «p.p.» (per procura). 

Za podružnico podpisujejo voditelj in njega na
mestnik ali eden izmed njiju in en prokurist s pri
stavkom «p.p.» pred svojimi imeni. 

Voditelj družbene podružnice v Mariboru je 
Stanko Maver, njegov namestnik pa mag. pharm. 
Miroslav Rozman — oba upravna svetnika družbe, 
ki sta upravičena, kolektivno podpisovati v svojem 
področju s pristavkom svojega podpisnegai znaka 
pod besedilo firme: «Salus», d. d., Ljubljana, podruž
nica Maribor», ki je lahko po komerkoli napisano, 
natisnjeno ali štampiljirano. 

Delniška glavnica se sme brez nadaljnjo oblast
vene dovolitve zvišati na 2,500.000 Din. 

M a r i b o r , dne 31. maja 1928. 

II. V p i в a 1 e s o s e i z p r e m e m b e in d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

481. Sedež: Kranj. 
Besedilo firme: Tekstilne tvornice, družba z o. z.-. 
Po sklepu občnega zbora z dne 15. maja 1928. se 

je firma razdružila ter je prešla v likvidacijo. 
Likvidator: Franc Brumen, poslovodja firme 

Hedžet & Koritnik v Ljubljani. 
Besedilo likvidacijske firme: Tekstilne tvornice, 

družba z o. z. v likvidaciji. 

486. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ljubljanska kartonažna tovarna 

J. Bonač sin: 
Besedilo firme odslej: Ljubljanska kajtonažna 

tovarna In papirna industrija I. Bonač sin. 
Obratni predmet: kartonažni obrt, papirna indu

strija in tvornica za papir in lepenko. 
Izbrisal se je prokurist Ivan Bonač; vpisala pa 

se je prokuristin ja Jožica Bonač, trgovka v Ljub
ljani. 

L j u b l j a n a , dne 2. junija 1928. 

487. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Prva hrvatska štedionica u Za

grebu, glavna podružnica za Slovenijo, Ljubljana: 
Izbrisal se je upraviteljev namestnik Josip 

Suschnik. 
L j u b l j a n a , dne 9. junija 1928. 

488. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Strojne tovarne in livarne, d. d.: 
Vpisal se je prokurist Stanko Sirca, komercialni 

ravnatelj družbe. 
L j u b l j a n a , dne 19. maja 1928. 

489. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Sveče», družba z o. z., Ljub

ljana: 
Po sklepu občnega zbora z dne 19. maja 1928. 

se je firma razdružila ter je prešla v likvidacijo. 
Likvidatorja: Ivan BTatuž, dosedanji družbeni 

glavni poslovodja, in Etbin Bežek, namestnik druž
benega poslovodje — oba v Ljubljani. 

Besedilo likvidacijske firme: «Sveče», družba z 
o. z. v likvidaciji v Ljubljani. 

Podpis firme: Likvidatorja podpisujeta likvida
cijsko firmo skupno. 

L j u b l j a n a , dne 2. junija 1928. 

490. Sedež podružnice: Maribor. 
Besedilo firme: Jugoslavenska eskomptna in hi

potekama banka, d. d. 
Sedež glavnega zavoda: Zagreb: 
Vpisal se jo član načelništva Bela Milic, ravna

telj glavnega zavoda v Zagrebu. 
M a r i b o r , dne 14. junija 1928. 
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491. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Jugotrava», barvama in apre-

tura, družba z o. z.: 
Vpisal se je novi- poslovodja Roman Raczynski, 

tehnični vodja v Pobrežju, Cankarjeva ulica št. 14. 
M a r i b o r , dne 8. junija 1928. 

492. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Lesna eksportna in industrijska 

d. d. v Mariboru: 
Izbrisal se je dosedanji član upravnega sveta 

ing. Jožko Kobi; vpisal pa se je novi član upravnega 
sveta dr. Janko Orožen, uradnik podružnice Prve 
hrvatske štedionico v Mariboru. 

M a r i b o r , dne 24. maja 1928. 

493. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Podružnica Ljubljanske kreditne 

banke v Mariboru: 
Izbrisala sta se člana predstojništva ing. Franc 

Pahernik in ing. Milan Lenarčič; vpisali pa so se 
člani predstojništva te podružnice dr. Vekoslav 
Kukovec, odvetnik, Franc Guida, veletržec, Ferdo 
Pinter, solastnik firme Pinter & Lenart, in ing. 
Oskar Dračar, industrijec —• vsi v Mariboru. 

Prokura za to podružnico se je podelila ravna
telj evenni namestniku Jožku Stergerju. 

M a r i b o r, dne 8. junija 1928. 

494. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Prva hrvatska Štedionica v Za

grebu, podružnica v Mariboru. 
Milan Lacković, uradnik podružnic«, ki je bil 

doslej upravičen, sopodpisovati firmo podružnice, 
je imenovan za drugega namestnika upravitelju po
družnice v Mariboru. 

Pravica, sopodpisovati firmo podružnice po in-
strukcijah, se je podelila Martinu Svabu, uradniku 
podružnice. 

Izbrisal se jo upraviteljev namestnik Vilko 
Horvat. 

M a r i b o r , dne 24. maja 1928. 
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Besedilo firme odslej: «Jugómot», Jugosloven-
ske motorne delavnice, družba z o. z. v likvidaciji. 

Likvidator: dr. Stane Rapè, tajnik v Ljubljani, 
Zabjek št. 7. 

Izbrisala sta se poslovodji Janko Blagajne in 
Ignacij Gregorin. 

L j u b l j a n a , dne 19. maja 1928. 

Letnik X. 

pooblaščen za sopodpiso-

1424 Vpisi v zadružni register. 
L V p i s a l e s o s e n a s t o p n e z a d r u g e : 

500. Sedež: Brezov ci. 
Besedilo firme: Kmetska hranilnica in posojil

nica v Brezovcih pri Murski Soboti, registrovana 
zadruga, z neomejeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše
vati gospodarsko in nravno povzdigo članov; zato: 

1.) sprejema in obrestuje hranilne vloge in vloge 
v tekočem računu; 

2.) pridobiva nadaljnja potrebna denarna sred
stva z zadružnim kreditom; 

3.) daje članom posojila; 
4.) oskrbuje članom inkaso; 
5.) pospešuje, v svojem okolišu ustanavljanje 

gospodarskih in produktivnih zadrug; 
6.) posreduje članom nabavo gospodarskih po

trebščin. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 13. maja 1928. 
Oznanila se izvršujejo po enkratni objavi v za

družni pisarni z nabitkom razglasa (oznanila) in en
kratnim oklicem pred cerkvijo v Puconcih. 

Načelništvo sestoji iz petih zadružnikov; člani 
načelništva so: Franc Domjan, h. št. 11 (načelnik), 
Ivan Temlin, h. št. 37 (podnačelnik), Franc Šiftar, 
h. št. 12, Aleksander Novak, h. št. 83, in Janez Mi-
kola, h. št. 55 —i vsi posestniki v Brezovcih. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

ali po dva člana načelništva ali pa en član načel
ništva in en uradnik, pooblaščen za sopodpisovanje. 

M a r i b o r , dne 8. junija 1928. 

Maribor. 
finn e : Splošna stavbena družba, d. d. 

495. .Sedež: 
Besedilo 

v Mariboru: 
Šesti redni občni zbor delničarjev z dne 4. av

gusta 1927. je sklenil reducirati delniško glavnico 
od 10,000.000 Din na 5,000.000 Din z odkolkovanjem 
emitiranih 100.000 delnic od nominalnega zneska 
100 Din na nominalni znesek 50 Din. Ta sklep je 
odobrilo ministrstvo za trgovino in industrijo z od
lokom z dne 20. februarja 1928., V. br. 5235/27. 

M a r i b o r, dne 24. maja 1928. 

496. Sedež: Ravne-Gustanj. 
Besedilo firme: Jurija grofa Thurnskega jeklar-

na na Ravnah, delniška družba: 
S prokuro jo poverjen dr. Anton Pinter, voditelj 

prodajnega oddelka družbe na Ravnah. 
M a r i b o r , dne 24. maja 1928. 

497. Sedež: Selo. 
Besedilo firme: Bermež & Rahne, trgovina z me

šanim blagom na drobno in na debelo in vinom na 
debelo: 

Ker je javni družbenik Janko Bermež izstopil, 
je z dnem 12. maja 1928. javna trgovska družba 
prestala. 

Besedilo firme odslej: Ivan Rahne. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 

vinom. 
Imetnik: Ivan Rahne, trgovec na Selu št. 33, ob

čina Moste pri Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 19. maja 1928. 

498. Sedež: Sevnica. 
Besedilo firme: Kopitarna Winkle — Tvornica 

kalupa Winkle: 
Po nalogu ministrstva pravde z dne 11. maja 

1928., br. 3157, so je vpisalo pri tej firmi: 
Zaznamba, odrejena s tusodnim sklepom z. dne 

4. junija 1919., Firm. 141-19, Ges. I 110/23-, da se je 
postavila gorenja firma pod posebno nadzorstvo in 
aekvester, se je izbrisala. 

C e l j e , dne 6. junija 1928. 

499. Sedež: Vič-Glince. 
Besedilo firme: «Jugomot», Jugoslovenske mo

torne delavnice, družba z o. z.: 
** Po notarskem zapisu z dne 8. maja 1928. 
firma razdružila ter je prešla v likvidacijo.' 

se je 

501. Sedež: Horjulj. 
Besedilo firme: Kmetijska strojna zadruga v 

Horjulu, registrirana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše

vati gospodarstvo članov, in sicer s tem, da nabavi 
potrebne kmetijske stroje in drugo priprave za po
gon in obdelovanje ter jih daje članom „v uporabo. 

Zadružna pogodba z dne 31. maja 1928. 
Vsak zadružnik jamči s svojimi opravilnimi de

leži in pa z njih dvakratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z enkratnim oklicem pred 

cerkvijo v Horjulju. 
Načelništvo sestoji iz načelnika, podnačelnika in 

enega člana. Člani načelništva so: Anton Vrhovec, 
zasebnik, h. št. 15 (načelnik), Lovro Filipi«, posest
nik, h. št. 54 (podnačelnik), in Ignacij Marinčič, po
sestnik, h. št. 92 — vsi v Horjulju. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo, ki 
podpisuje za zadrugo tako, da postavljata pod njeno 
besedilo načelnik ali podnačelnik in en odbornik 
svoja podpisa. 

L j u b l j a n a , dne 4. junija 1928. 

502. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Učiteljski dom» v Ljubljani, re

gistrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Zadruga ima namen, zgraditi in vzdrževati v̂  

Ljubljani svoj zavod, ki naj daje članom 
1.) popolno oskrbo njih sirot in na ljubljanskih 

šolah študirajočih otrok (po primerni ceni), 
2.) dnevna prenočišča, 
3.) po možnosti mala stanovanja za upokojene4 m 
4.) poslovne lokale organizačnim#tskupinam. 
Zadružna pogodba z dne 5. maja 1928. • 
Vsak zadružnik jamči s svojimi opravilnimi de

leži in pa z njih enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo v «Učiteljskem Tovarišu> 

in v drugih listih, po potrebi pa tudi s pismenimi 
obvestili. 

Načelništvo sestoji iz šestih zadružnikov. Člani 
načelništva so: Josip Lapajne, šolski upravitelj v 
Cerkljah; Karel Straus, šolski upravitelj v Logatcu; 
Josip Kobal, strokovni učitelj v Ljubljani; Anton 
Arrigler, šolski upravitelj v Trzinu; Marija Malen-
šek, učiteljica v Predosljah; Vekoslav Mlekuž, stro
kovni učitelj v Ljubljani. 

Pravico, zastopati zadrugo, imata po dva člana 
načelništva. 

Podpis firme: Bes^iilo firme podpisujeta skupno 
ali po dva člana načelništva ali pa en član načel

ništva m en nameščenec 
vanje. 

L j u b l j a n a , dne 4. junija 1928. 

503. Sedež: Martjanci. 
Besedilo firme: Kmetska hranilnica in posojilnica 

v Martjancih, registrovana zadruga! z neomejeno 
zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše
vati gospodarsko in nravno povzdigo članov; zato: 

1.) sprejema in obrestuje hranilne vloge in vloge 
v tekočem računu; 

2.) pridobiva nadaljnja potrebna denarna sred
stva z zadružnim kreditom; 

3.) daje članom-posojila; 
4.) oskrbuje članom'inkaso; 
5.) pospešuje v svojem okolišu ustanavljanje 

gospodarskih in produktivnih zadrug; 
6.) posreduje članom nabavo gospodarskih po

trebščin. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 13. maja 1928. 
Oznanila se izvršujejo po objavah v zadružni pi

sarni z nabitkom razglasa (naznanila) in z enkrat
nim oklicem pred cerkvama v Martjancih in Mo-
ravcih. 

Načelništvo sestoji iz petih zadružnikov; člani 
načelništva so: Geza Vezer, posestnik in gostilničar 
v Martjancih št. 22 (načelnik); Žiga Kerčmar, po
sestnik v Sebeborcih št. 12 (podnačelnik)^ Stefan 
Celeč, posestnik v iSebeborcih št. 48; Ludovik Lipič, 
posestnik v Moravcih št. 22; Štefan Kocjan, posest
nik v Martjancih št* 39. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

ali po dva člana načelništva ali pa en član načel
ništva1 in en uradnik, pooblaščen za sopodpisovanje. 

M a r i b o r , dne 8. junija 1928. 

504. Sedež: Trbovlje. 
Besedilo firme: Gradbena zadruga «Dom in vrt», 

registrovana zadruga z omejeno zavezo v Trbov
ljah. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, preskrbo
vati članom lastne hiše in druge zgradbe; zato 

1.) zida članom hiše na lastni račun; 
2.) zida članom hiše na njih račun; 
3.) kupuje članom hiše in stavbne parcele; 
4.) oskrbuje načrte, daje nasvete, dobavlja ma

terial. 
Zadruga sme ustanavljati vsa ona podjetja, ki 

so s stavbnim poslom v; zvezi (opekarne, žage itd). 
Zadružna pogodba (statut) z dne 14. aprila 1928. 
Opravilni delež znaša 100 Din ter se mora pla

čati ob pristopu. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim de

ležem in pa z njega dvakratnim zneskom.; 
Oznanila se izvršujejo v «Narodnem gospodarju», 

glasilu Zadružne zveze, ali pa z osebnimi obvestili 
Načelništvo sestoji iz načelnika in petih odbor

nikov; člani načelništva so: Jože Zmavc, katehet v 
Trbovljah št. 11 (načelnik); Jože Ceščut, stavbni 
tehnik v Lokah št. 100, Matej Arnejc, občinski bla
gajnik v Trbovljah št. 92, Blaž Kralj, rudar v 
Ojstrem št. 35,- Miha Renko, rudar v Lokah št. 71, 
in Pavel Ban, rudar v Lokah št. 428 (odborniki). 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
•"' Podpis firme.-Besedilo firme podpisujeta »kupno 

ali po dva člana načelništva ali pa en član n&čelni-
štva in en uradnik, ki je za to pooblaščen. 

C e l j e , dne 6. junija 1928. 

H. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o 
d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

505. Obrtno hranilno in posojilno društvo, regietro-
vana zadruga z omejeno zavezo na Bledu: 

Izbrisal se je član načelništva Ivo Pertot; vpisal 
pa se je novi član načelništva Franc Ambrožič, 
mesar in posestnik na Bledu-Mlinem. 

L j u b l j a n a , dne 19. maja 1928. 

506. Živinorejska zadruga na Bohinjski Beli, regi-
, strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Ivan Burja; v načelni
štvo pa je vstopil Ivan Zupan, posestnik na Bohinj
ski Beli št. 81. 

L j u b l j a n a , dne 9. junija 1928. 

507. Hranilnica in posojilnica v Cerkljah, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Vinko Cibašek; 
vpisal pa se je Josip Oražem, kaplan v Cerkljah. 

L j u b l j a n a , dne 4. junija 1928. 
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Svoje sklepe razglaša načelništvo p o potrebi z 
oznanili, nabitimi v zadružni pisarni. 

Pravico, zastopati zadrugo, imata po dva člana 
načelništva, ki podpisujeta zanjo tako, da postav
ljata pod njeno besedilo svoji imeni. 

L j u b l j a n a , dno 4. junija 1928. 

512. Kmetijsko društvo za Hrastje in okolico, regi
stro vana zadruga z omejeno zavezo s sedežem 
v Hrast ju: 

Izbrisal so je član načelništva Janez Zavrl; vpi
sal pa se je Janez Mrak. posestnik v Prebačevem 
št. 38. 

L j u b l j a n a , dne 4. junija 1928. 

513. I. delavsko konzumno društvo na Jesenicah, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Karel Ažman; 
vpisal pa se je Anton Ravnik, tvorniški delavec n a 
Savi št. 62. 

L j u b l j a n a , dne 4. junija 1928. 

514. Splošna hranilnica in posojilnica za Jesenice 
in okolico, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo n a Jesenicah-Savi : 

Iz načelništva je izstopil F r a n c Zupančič; na 
. ! novo pa je bil izvoljen v načelništvo J a n k o Avse-

1.) nabavlja in prodaja, izdeluje, uporablja m j ^ t v o r n i g k i d e i a v o c n a Savi št. 59. 
razdeljuje po ugodnih cenah vse mesne proizvode, i T . , , . , . . . . . - „ _ 
ki so vpoštevni kot življenske potrebščine, kakor j R u b l j a n a , dno 4. juni.-a 1928. 
meso vseh vrst in izdelkov, slanino, klobase, kon- ! _„ „, , . , . , . . . . ~ . 
servo itd., kupuje in proda ja ' s i rov ine, klavne i n j 5 1 5 - Stavbena ш gostilniška zadruga .Delavski 
drago Živali vseh vrst; ' ! J J " - * ^ J e 8

7
e n i c a h ' r e S l s t r o v a n a z a d ™ S a z 

2.) kupuje, prideluje, zamenjuje in prodaja de-i 'У1®1 n o , z a ^ Z O -

želne pridelke, zlasti sadje, žito vseh vrst. nadalje ' I z b n s a l s e Л е б 1 а п načeln.stva Anton Pikon; vpi-
les, sirov in obdelan, ga predeluje in spravlja na trg, ; fl £ J s e J e A n t o n ž m d a r > tvornigki delavec na Savi 
u m e t n a gnojila in vse druge kmeti jske potrebščine ! 
in pridelke; ' '• L j u b 1. j a n a, dne 4. junija 1928. 

3.) vzdržuje in ustanavlja gostilne, kavarne in I 
prenočišča, kupuje, proizvaja in prodaja alkoholne j 516. Zadružna elektrarna v Kotredežu, registro-
in brezalkoholne pijače, prireja kinematografske i vana zadruga z omejeno zavezo: 
predstave in druge kul turne zabave; I Na občnem zboru z dne 20. maja 1928. sc je iz-

4.) gradi, toda le članom, stanovanske hiše, ki j premenil § 41. zadružnih pravil, 
preidejo po določeni dobi v njih last; v tem oziru L j u b l j a n a , dne 4. junija 1928. 
se določa razmerje članstva do zadruge s posebnim 

508. «Ljudski dom» v Cerkljah, registrovana za
druga z omejeno zavezo: 

Na občnem zboru z dne 28. maja 1928. so se iz-
premenila zadružna pravila v §§ 10., 12., 15., 17., 
22., 29. in 34. 

Zadružni delež .znaša 10 Din. 
L j u b l j a n a , dne 9. junija 1928. 

509. Hranilnica in posojilnica na Cvenu, registro-
: vana zadruga z neomejeno zavezo: 
Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Matija 

Lipša, Janez Rus, Ivan Skrget in Ivan Dolamič; 
vpisali pa so se novoizvoljeni člani načelništva 
Vinko Zimič, posestnik na Cvenu, Karel Spur, po
sestnik na Krapju, in Franc Lešnik, posestnik na 
Cvenu. 

Dosedanji član načelništva F r a n c Kovačič je 
načelnik. 

' M a r i b o r , dne 31. maja 1928. 

510. Klavnica, registrovana zadruga z omejeno za
vezo v Guštanju: 

P o sklepu občnega zbora z dne 4. marca 1928. 
so se izpremenila zadružna pravila v §§ 2. in 7. 

Obratni predmet odslej: Zadruga ima namen, \ 
pospeševati gospodarske koristi članov; zato 

pravilnikom, odnosno poslovnikom; 
5.) oskrbuje potrebna stavbišča in zemljišča, 

stavbe, obratovališča in vse potrebne tehnične na
prave, ustanavl ja p o potrebi prodajalnice, podruž
nice in oddajališča; 

517. «Bajtar», registrovana stavbna in kreditna za
druga železniških uslužbencev v Ljubljani, re
gistrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Na občnem zboru z dne 3. junija 1928. so se iz
premenila zadružna pravila v §§ 8., 16., 24., 25., 27., 

6.) sprejema hranilne vloge in vlogo n a tekoči j 28., 31., 36., 38. in 40. ter se je izpustil iz njih § 26. 
račun. 

Izbrisala sta se člana načelništva Aleš Dervodel 
in Josip Sikora; vpisala p a sta se novoizvoljena 
člana načelništva Silvester Schmiedhofer in Ignacij 
Teršok — oba delavca v jeklarni n a Ravnah. 

L j u b l j a n a , dne 9. junija 1928. 

518. Društvena nabavna zadruga v Ljubljani, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

„ , .. „, - , .̂  T . , T . , _ . , . , . , Na občnem zboru z dne 26. aprila 1928. so se 
Dosedanji clan načelništva Josip Vidnh je bil .z-, i z p r e m e n i l a z a d r u ž n a p r a v i ] a v § § 2 . m 31. 

voljen za načelnika. i ж . , . , , , 
. Ze vpisanemu namenu zadruge se je dodalo: 

M a r i b o r , dne 31. maja 1928. j 5 ) d a s p r e j e m a v l o g o 5 ] a n o v k a k o r t u d ; v l o g 0 

_ . ' , . i na tekoči račun zaradi zbiranja lastnega obratnega 
511. Živinorejska zadruga za Horjul in okolico, j k a p i t a j a . 

v 3HS <r'-u?n a Z a d l U g a Z 0 m e j e n i m p o r o S t v o i n | 6.) d'à prevzema blago v komisijsko prodajo. 
^ ^u ' ! Iz načelništva so izstopili Anton Rasperger, Ivan 

Na občnem zboru z dne 4. septembra 1927. so se j Avsenek, dr. F r a n c Kržan in F r a n c Cvek; na novo 
sprejela nova zadružna pravila, ki se od starih za- j p a s o b i l i i z v o i j e n i v načelništvo dr. Vladimir Va-
dmžnih pravil razlikujejo v §§ 1., 2., 9., 22. in 23. j ] e n g i 6 j u r a đ n i k Zadružno zveze, Levst ikova ulica 

Besedilo firmo odslej: Živinorejska zadruga- v , g t. io , Josip Ovsenek, profesor, Sv. Florijana ulica 
Horjulu, registrovana zadruga z omejeno zavezo, j g t. 18, Anton Vindišar, uradnik Vzajemne zavaro-

Zadruga ima namen, pospeševati živinorejo čla- ; valnice, Semeniška ulica št. 2, in I v a n Krvina, urar, 
nov: zato _ j Dunajska cesta št. 38 — vsi v Ljubljani. 

1.) skrbi za p r a v o smer v živinoreji s tem, da na-1 L j u b i j a n a, dne 4. junija 1928. 
vaja člane na umno vzgojo, oskrbo in krmljenje 
živine; 

2.) uvede rodovnik (matično knjigo), v katero se 
vpisujejo samo za pleme sposobne živali, ki jih po
trdi rodovna komisija; 

3.) Iicencira sposobno plemensko živino članov 
ter jo vpisuje v rodovnik; 

519. Gradbena zadruga «Delavski dom», registro
vana zadruga z omejeno zavezo v Ljubljani: 

Izbrisali so se člani načelništva Leopold Spar-
hakl, Jože Langus, Ivan Gajšek in dr. Aleš Stanov
nik; vpisali p à so se Pe te r Kogovšek, polir na Glin-

i cah, cesta II, št. 22, Jože Tome, odvetniški kandidat 
4.) skupno kupuje ali posreduje nakup in redi ; v Ljubljani, Vilko Marinšek, stavbni tehnik v Ljub-

ali daje v rejo članom licencirane plemenske bike ] Ijani, in Jože Gostinčar, privatni uradnik v Viž-
in druge plemenske živali; 

5.) skrbi za izboljševanje pašnikov in travnikov 
svojih članov;. 

6.) pošilja živino članov n a razstave in plemen
sko sejme ter prireja sama razstave in oglede živine, 
pašnikov in travnikov; 

7.) posreduje članom prodajanje in nakupovanje 
dobre plemenske živine; 

8.) zavaruje živino članov po posebnem poslov
niku, odnosno ustanovi živinorejsko zavarovalnico; 

9.) prireja poučne tečaje in predavanja o umni 
živinoreji in mlekarstvu. 

VsaJk član jamči za zadrugo s svojimi opravil
nimi deleži in še z njih dvakra tn im zneskom^ 

marjih. 
L j u b i j a n a. dno 4. junija 1928. 

520. Hranilni in posojilni konsorcij javnih name
ščencev in upokojencev, registrovana zadruga 
z omejenim jamstvom v Ljubljani: 

Izbrisal se je član načelništva F r a n c Martinšek; 
vpisal pa se je član načelništva Valdemar Haszla-
kiewicz. 

L j u b l j a n a , dne 9. junija 1928. 

521. «Leda», domača tvornica damskega perila in 
vezenin, registrovana zadruga z omejeno za
vezo v Ljubi Jani: 

P o sklepu občnega zbora z dne 23. maja 1Ô28. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidator: Ernest Pegan, trgovec v Ljubljani, 
Levčeva ulica. 

Besedilo likvidacijske firmo: «Leda», domača 
tvornica damskega perila in vezenin, regis trovana 
zadruga z omejeno zavezo v Ljubljani v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidator podpisuje likvidacijsko 
firmo samostojno. 

L j u b l j a n a , dno 4. junija 1928. 

522. Obrtniška stavbna zadruga, registrovana za
druga z omejeno zavezo v Ljubljani: 

Izbrisala sta se člana načelništva F r a n c Himmel
reich in F r a n c Škerlj; vpisala p a sta se novoizvolje
na člana načelništva David Doktoric, duhovnik, Po
ljanski nasip št. 10, in E d v a r d Ažnoh, bakrotiskar-
ski strojnik, Ambrožev trg št. 9 — oba v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 9. junija 1928. 

523. Osrednje mlekarne v Ljubljani, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Vpisal sc je član načelništva dr. Jože Basaj v 
Ljubljani. 

L j u b 1 j a n a, dne 4. junija 1928. 

524. Prva slovenska zidarska zadruga v Ljubljani, 
registrovana zadruga z omejeno zavezol 

Na občnem zboru z dne 13. junija 1927. se je 
izpremenil § 13. zadružnih pravil. 

Iz načelništva je izstopil Valentin Vehovec: v 
načelništvo pa je vstopil Jože .Tapelj, zidar v Kozar-
jah pri Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 9. junija 1928. 

525. Stavbna zadruga srednješolskih profesorjev, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo v 
Ljubljani: 

P o sklepu občnega zbora z dno 19. junija 1924. 
se jo zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorja: dr. J a n k o Šlebinger in F r a n Vrhov
nik, profesorja na realki v Ljubljani. 

Besedilo likvidacijsko firme: Stavbna zadruga 
srednješolskih profesorjev, r. z. z o. z. v Ljubljani 
v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorja podpisujeta likvida
cijsko firmo skupno. 

L j u b 1 j a n a, dne 4. junija 1928. 

526. Hranilni in posojilni konzorcij uradnikov v 
Mariboru, registrovana zadruga z omejeno za
vezo: 

Po sklepu občnoga zbora z dne 30. aprila 1928. 
se jo zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidator: J a n k o Trošt, knjigovodja v Mari
boru. -

Besedilo likvidacijske firme: Hranilni in poso
jilni konzorcij uradnikov v Mariboru, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidator podpisuje likvidacijsko 
firmo tako, da postavlja pod njeno napisano, natis
njeno ali s štampiljko odtisnjeno besedilo svoje
ručno svoj podpis. 

M a r i b o r , dne 31. maja 1928. 

547. Kmečka posojilnica v Murski Soboti, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Vpisal se jo tajnik zadrugo Ferdinand Celeč, po
sestnik v Rakičanu, ki je upravičen, sopodpisovati 
po § 19. zadružnih pravil. 

M a r i b o r ^ dne 8. junija 1928. 

528. Zadružna elektrarna za Ptuj, Breg in okolico 
v Ptuju, registrovana zadruga z omojeno za
vezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Anton 
Blažek, Mihael Brcnčič in Ivan Podgoršek; vpisali 
pa so se novoizvoljeni člani načelništva F r a n c Ar-
tenjak, trgovec in hišni posestnik, Ivan Šegula, hišni 
posestnik, in Martin Vrabl, t rgovec — vsi v Ptuju. 

M a r i b o r , dne 8. junija 1928. 

529. Posojilnica za občine Činžat, Kumen. Rdeči 
breg in trško občino Sv. Lovrenc nad Mari
borom, registrovana zadruga z neomejeno za
vezo v Puščavi : 

P o sklepu občnega zbora z dne 15. aprila 1928. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorja: Alojzij Vimor in F r a n c Hrastnik 
— oba posestnika pri Sv. 'Lovrencu n a Pohorju. 

Besedilo likvidacijske firme: Posojilnica za ob
čine čmžat, Kumen, Rdeči breg in trško občino 
Sv. Lovrenc nad Mariborom, registrovana zadruga z 
neomejeno zavezo v likvidaciji v Puščavi. 



62. 443 Letnik X. 

Podpis firme: Likvidatorja podpisujeta likvidar 
cijsko firmo skupno. 

M a r i b o r , dne 8. junija 1928. 

530. Mlekarska zadruga na Rovih, registrovana za
druga z omejenim poroštvom: 

Izbrisala sta se člana načelništva Franc Prelov-
šek in Janez Kočar; vpisala pa sta se člana načel
ništva Anton Rems, posestnikov sin v Žicah št. 9, 
in Jože Jeretina, posestnik v Vrhovljah št. 9. 

Na občnem zboru z dne 15. aprila 1928. se je 
sklenila izprememba § 8. zadružnih pravil. 

Zadružni delež znaša 50 Din. 
L j u b 1 j a n a, dne 9. junija 1928. 

531. Sirarska zadruga v Selu, registrovana za
druga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se člani načelništva Anton Soklič, 
Martin Lukanc in Jernej Poiane; vpisali pa so se 
Janez Soklič, h. št. 13, Ivan Mulej, h. št. 14, in 
Ivan šmid, h. št. 15 — vsi posestniki v Selu. 

L j u b 1 j a n a , dne 4. junija 1928. 

532. Hranilnica in posojilnica v Sorici, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Miha Frelih; vpi
sal pa se jo Alojzij Pintar, posestnik v Spodnji Se
rici št. 5. 

L j u b l j a n a , dne 4. junija 1928. 

533. «Mali dom», stavbna in stanovanjska registro
vana zadruga z omejeno zavezo v Spodnji 
Šiški: 

Na občnem zboru z dne 18. marca 1928. so se 
izpremenila zadružna pravila v §§ 2., 9., 11., 12., 
14., 15., 17., 18., 20., 21., 24. in 26. 

L j u b 1 j a n a, dne 4. junija 1928. 

534. Kmečka hranilnica in posojilnica pri Sv. Lov
rencu na Pohorju, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Štefan 
Šiker st.; vpisal pa so je novoizvoljeni član načel
ništva Štefan Šiker mL, posestnik v Recenjaku. 

M a r i b o r , dne 8. junija 1928. 

535. Mlekarska zadruga Sv. Rupert pri št. Jurju 
ob j . ž., reg. zadr. z om. z.: 

Iz načelništva so izstopili Ivan Obrez, Jakob 
Pušnik in Ivan Marot; v načelništvo pa so vstopili 
Ciril Horjak, posestnik pri Sv. Rupertu št. 60, Mi
hael Privšek, posestnik v Mali brezi št. 18, in Franc 
Šmorc, posestnik v Mali brezi št. 17. 

C e l j e , dne 30. maja 1928. 

536. Mlekarna v Št. Lovrencu, registrovana zadruga 
z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Anton Pugelj. 
N o v o m e s t o , dne 30. maja 1928. 

537. Okrajna hranilnica in posojilnica v Škof ji Loki, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Na občnem zboru z dne 22. maja 1928. so se iz
premenila zadružna pravila v §§ 2., 3., 6., 14., 16., 
31.. 32., 33. in 37. ter so jim je dodal novi § 41. 

Zadruga ima namen: 
a) sprejemati denar na obresti (hranilne vlogo in 

vloge na tekoči račun); 
b) pridobivati denarna sredstva s svojim zadruž

nim kreditom; in 
c) dajati članom posojila ter jim dovoljevati kre

dite v tekočem računu. 
L j u b 1 j a n a. dne 4. junija 1928. 

538. Gospodarska zadruga v Šmarju pri Jelšah, re
gistrirana zadruga z omejeno zavezo: 

Na občnem zboru z dne 24. maja1 1928. se je 
sklenila izprememba zadružnih pravil v §§ 2. b, 7., 
28., 30. in 37. 

§ 2. b se glasi odslej: «Oskrbovati svojim uiom 
in neudom gospodarske, obrtne, živežne in druge 
potrebščine vsake vrste; v ta namen si zadruga 
lahko ustanovi trgovino z mešanim blagim.» 

C e l j e , dne 6. junija 1928. 

539. Kmetijska nabavna in prodajna zadruga v 
šmartnem pri Litiji, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Avgust Bercieri; 
vpisal pa se je Franc Šinkovec, posestnik v Zgornji 
Jablani ci št. 24. 

L j u b 1 j a n a, dne 4. junija 1928. 

540. Tržiška posojilnica, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo v Tržiču: 

Vpisala sta se člana načelništva Franc Globoč-
nik, posestnik in trgovec, h. št. 102, in Mihael Ziblar, 
posestnik in brivski mojster, h. št. 21 —i oba v 
Tržiču. 

L j u b l j a n a , dne 4. junija 1928. 

541. Hranilnica in posojilnica v Zgornji Besnici, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisali so se člani načelništva Jakob Udir, Jo
žef Udir, Franc Knific in Frančišek Fabijan; na novo 
pa so bili izvoljeni Jožef Šink, posestnik v Spodnji 
Besnici št. 26, Jožef Udir ml., posestnik v Spodnji 
Besnici št. 17, Alojzij Udir, posestnik v Spodnji Bes
nici št. 45, in Janez Pisovec, hišar in čevljar v Zgor
nji Besnici št. 32. 

L j u b l j a n a , dne 9. junija 1928. 

542. Savinjska posojilnica v Žalcu, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Franc Rudnik; v načel
ništvo pa je vstopil Josip Lorber, tvorničar v Žalcu. 

C e l j e , dne 6. junija 1928. 

543. Pašna zadruga za občine Selce, Železniki in 
Sorica, registrovana zadruga z omejeno za
vezo v Železnikih: 

Iz načelništva so izstopili Luka Markelj, Franc 
Bernik, Karel Dolenje, Franc Nastran, Ivan Šmid, 
Jernej Kejžar in Peter Pavlic; na novo pa so bili 
izvoljeni v načelništvo Janez Preveč, posestnik v 
Studenom št. 5 (načelnik), Franc Šmid, posestnik v 
Selcih št. 49 (podnačelnik), Leopold Nastran, po
sestnik v Studenem št. 11, Peter Urh, posestnik v 
Podlonku št. 13, Franc Eržen, posestnik v Podlonku 
št. 7, Karel Jelene, posestnik v Dražgošah št. 3, in 
Peter Trojar, posestnik v Ravnah št. 3. 

L j u b l j a n a , dne 9. junija 1928. 

III. I z b r i s a l i s t a so n a s t o p n i z a d r u g i : 

544. Kitarsko društvo v Domžalah, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Ker je likvidacija končana. 
L j u b 1 j a n a, dne 9. junija 1928. 

545. «Samopomoč», gospodarska zadruga železni
ških uslužbencev v Mariboru, r. z. z o. z. v 
likvidaciji: 

Ker je likvidacija končana. 
M a r i b o r , dne 31. maja 1928. 

Pogoji za uporabljanje ugodnosti: Pošiljke se 
morajo predati v prevoz kot sporovozno blago in 
voznina se mora plačati za dejansko težo, najmanj 
pa za 10.000 kg po tovornem listu in vagonu; obče-
veljavne tarifne odredbe morajo biti izpolnjene. 

Ugodnost so uporabi samo, če ee preda v času 
njene veljavnosti v prevoz najmanj 12.000 (dvanajst 
tisoč) ton. 

Ugodnost se uporablja s povračilom voznine. 
To velja od dne 25. maja 1928. do dne 31. de

cembra 1928. 
Prošnje za povračilo voznine se morajo vložiti 

pri direkciji češkoslovaških državnih železnic v 
Olomoucu najkesneje v treh mesecih od dne, ko 
poteče rok za veljavnost ugodnosti. Prošnjam za 
povračilo voznine je treba priložiti originalne tovor
ne liste, ki se glase na ime Teklamanta kot prejem
nika, in ladijske liste, s katerimi se dokaže, da so 
prispele pošiljke po morju. 

Ta tarifna ugodnost se sme uporabljati tudi s 
kaTtiranjem, če se položi po predpisih, ki veljajo 
za. češkoslovaške državne železnice, kavcija v zne
sku 650.000 češkoslovaških kron. Kavcija se vrne 
položitelju, če dokaže železniški direkcizi v Olo
moucu, da se je v času, ko je veljala ugodnost, pre
vozila pogojena najmanjša količina 12.000 ton; ob
enem mora predložiti dokaze, da je prispelo blago 
po morju. Če se to ne more dokazati, se pokrije s 
kavcijo Tazlika medi normalno voznino in zniža
nimi vozninskimi stavki za dejanski prevzeto koli
čino. 

Iz generalne direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 7. junija 1928.; G. D. br. 39.032/28. 
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Razglasi raznih uradov in oblasfev. 

223. 
Tarifni obvestili.* 

Dodatek II. k tarifi za direktni promet potnikov in 
prtljage med Češkoslovaško in Italijo. 

Dne 1. junija 1928. je stopil v veljavo dodatek П. 
k tarifi za direktni promet potnikov in prtljage med 
Češkoslovaško in Italijo v prehodu čez naše proge. 

S tem dodatkom so dopolnjuje tarifa z dvema 
novima tabelama VIII. in IX. voznih cen. 
Iz generalne direkcije državnih* železnic v Beogradu, 

dne H. junija 1928.; G. D. br. 40.610/28. 

Blagovni promet med Trstom (Trieste), Reko (Fiu
me), Puljem (Pola) in Rovinjem (Rovigno d'Istria) 

in republiko Češkoslovaško (26). 
Železniška tarifa z dne 1. septembra 1927. 

Uvedba tarifne ugodnosti za sirovi riž 
do postaje z nazivom: od postaj z nazivoma: 

Trst (Trieste) Reka (Fiume) 
ob uvozu po morju. 

Vozninski stavki, 
ki jih je treba uporabljati, 

v češkoslovaških vinarjih 
za 100 kg 

Petroviče v Bohuraina 
stàtni h r a n i c e . . . 1125 1125 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 19. junija 1928., št. 138/XLV. 

Prodaja specerije in manufakture. 
Po naredbi gospoda generalnega direktorja 

št. 11.773 z dne 6. junija 1928. in na podstavi čle
nov 82. do 106. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika za izvrševanje določil iz oddelka «B. 
Pogodbe in nabave» zakona o državnem računo
vodstvu p r o d a direkcija državnih železnic v Ljub
ljani na javni ofertni licitaciji preostalo blago likvi
dirane Gospodarske poslovalnice direkcije državnih 
železnic v Ljubljani, ki sestoji v glavnem iz spece-
rije in manufakturnega blaga ter so hrani v Ljub
ljani v skladišču živil, Мавагукоуа cesta št. 17, in 
v Maiiboru v skladišču živil, Frankopanova ulica 
št. 34. 

Licitacija se bo vršila dne 2 8. j u l i j a 1 9 2 8. 
ob 11. uri v Ljubljani, poslopje «Ljubljanski dvor», 
Ш. nadstropje, soba št. 197. 

Splošni in specialni pogoji kakor tudi seznamek 
blaga za to licitacijo se dobivajo proti plačilu takse 
30 Din pri občem oddelku podpisane direkcije, od
nosno so na vpogled med uradnimi urami istotam, 
pri omenjenih živilskih skladiščih in pri vseh zbor
nicah za trgovino, obrt in industrijo. 

Odrejena komisija sprejema ponudbe na dan lici
tacije do 11. ure. Ponudbe se morajo glasiti na od
kup vsega blaga; torej je navesti samo eno skupno 
ponudbeno ceno, franko skladišči živil v Ljubljani, 
odnosno v Mariboru. Razen tega morajo biti po
nudbe taksirane s 100 Din in spisane točno, kakor 
to predpisujejo pogoji in zakon o državnem računo
vodstvu. 

Brzojavne, nepravilne, naknadno dospele in ne-
taksirane ponudbe se ne bodo vpoštevale. Po pošti 
poslane ponudbe morajo prispeti k direkciji pred 
11. uro navedenega dne. 

Kavcija 5 % ponujene vsote se mora položiti naj
kesneje do 10. ure na dan licitacije pri depozitni 
blagajni ljubljanske železniške direkcije («Ljub
ljanski dvor>). 

S ponudbo je predložiti reverz o položeni kav
ciji, potrdilo o kupovnih sposobnostih in potrdilo o 
plačanih davkih za minulo trimesečje. 

Blago je interesentom na ogled ob delavnikih, 
in sicer v Ljubljani od 9. do 11. in od 15. do 17. ure, 
v Mariboru pa od 17. do 19. ure. 

Po obvestilu, da je licitacija odobrena, mora 
vložiti kupec kupno vsoto v glavno blagajno ljub
ljanske železniške direkcije najkesneje v 14 dneh; 
v nadaljnjih 14 dneh pa je treba vse blago odstra
niti iz živilskih skladišč. 

Direkcija državnih železnic v Ljubljani, 
dne 18. junija 1928. 

Št. 5881/1—28. 

Natečaj. 
1431 3—1 

Podpisana direkcija razpisuje po členu 82. in na
slednjih členili zakona o državnem računovodstvu 
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in po pravilniku z dne 18. novembra 1921. drugi pis
meni natečaj za uporabo restavracije: «Ljubljanski 
dvor» v istoimenski palači na vogalu Kolodvorske 
in Praždkove ulice v Ljubljani. 

Licitacija se bo vršila dne 2 5. j u l i j a 1 9 2 8. 
ob 11. uri pri občem oddelku te direkcije («Ljubljan
ski dvor», Ш. nadstropje, soba št. 195). 

Uporaba se prične 14 dni po odobritvi licitacije 
in traja tri leta. 

V najem se oddado vsi prostori, doslej uporab
ljani za restavracijo, in pa naturalno stanovanje, se-
stoječe iz sedmih sob, kopalnice i. dr. v TV- nad
stropju palače: «Ljubljanski dvor». 

Natančnejša razdelitev prostorov je razvidna iz 
načrta, ki je na vpogled pri podpisani direkciji. Pro
stori se morejo tudi osebno ogledati vaak delavnik 
dopoldne. 

Zakupnik si mora ob svojih stroških nabaviti vso 
opremo za obratovanje restavracije, vse mobilije in 
potrebščine, t. j . servise, posode, namizno perilo, ku
hinjski inventar, jedilno orodje itd. Nabavljeni in
ventar mora po obliki in množini ustrezati inven
tarju, ki je običajen v prvorazrednih restavracijah. 

Ponudbe, kolkovane s 100 Din, je treba vložiti 
zapečatene in z oznako na zavitku: «Direkcija dr
žavnih železnic v Ljubljani. Ponudba k št. 5881Д-28 
za restavracijo ,Ljubljanski dvor' ponudnika I. L». 

V zavitku mora biti ponudba v posebni zaprti 
kuverti, ločena od dokumentov. 

Kot jamčevino je treba položiti pri glavni bla
gajni te direkcije najkesneje do 10. ure dne 25. ju
lija 1928. 5 % ponujene vsote. 

Ponudniki, ki se licitacije ne udeleže osebno, mo
rajo poleg tega v ponudbi izjaviti, da so jim spe
cialni pogoji za oddajo restavracije «Ljubljanski 
dvor» znani in da v celoti pristaja nanje. 

Natančnejša pojasnila in podrobnejši pogoji se 
dobivajo pri podpisani direkciji (soba št. 54) vsak 
delavnik od 10. do 12. ure. 

Direkcija državnih železnic v Ljubljani, 
dne 26. junija 1928. 

lesenega mostu čez Bistrico pri Domžalah v km 
15-05 Trojanske državno ceste. , ••<• ч ^ . . 

Licitacija se bo vršila dne 
2 0. j u l i j a 1 9 2 8 . o b 1 1 . u r i 

v pisarni gradbene sekcije v Ljubljani, kjer se tudi 
dobivajo med uradnimi urami potrebni podatki, po
jasnila in ofertni pripomočki proti plačilu nabavnih 
stroškov. 

Ponudbe se morajo glasiti v obliki popusta v od
stotkih (tudi z besedami) na vsoto odobrenega pro
računa, ki znaša 99.900 Din. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 
licitaciji na razglasni deski gradbene sekcije v Ljub
ljani, odnosno gradbenih sekcij v Celju, Kranju, 
Mariboru, Novem mestu in Murski Soboti. 

Gradbena sekcija v Ljubljani, 
dne 21. junija 1928. 

Pogoji so razvidni iz spisov, ki so na vpogled 
med uradnimi urami do dne dražbe pri podpisanem 
sreskem poglavarju. 

V L a š k e m , dne 24. junija 1928. 

Sreski poglavar: Pinkawa s. r. 

1430 Št. 3065. 

Razpis dobave. 
Razpisuje se dobava 16 m 8 desak. 
Ponudbe naj se vložo do dne 7. j u l i j a 1 9 2 8 
Več pri podpisani direkciji. 

Direkcija državnega rudnika v Zabukovci 
(pošta Griže), 

dne 26. junija 1928. 

St. 3848. 1369 3—3 

Razglas o licitaciji. 
Gradbena direkcija v Ljubljani razpisuje za pre

vzem dobave in instalacije centralne kurilne naprave 
v poslopju poStne hranilnice v Ljubljani p r v o 
j a v n o p i s m e n o o f e r t n o l i c i t a c i j o . 

Licitacija se bo vršila dne 2 3. j u l i j a 1 9 2 8. 
ob 11. uri v sobi št. 17 gradbene direkcije v Ljub
ljani, kjer se dobivajo med uradnimi urami tudi po
trebni podatki, pojasnila in ofertni pripomočki proti 
plačilu napravnih stroškov. 

Ponudniki naj predlože svoje cene na uradnem 
formularju proračuna. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 
licitaciji v «Službenih iNovinah» in na raizglas^i 
deski gradbene direkcijo. 

Gradbena direkcija v Ljubljani, 
dne 13. junija 1926. 

St. 1117. 1411 3—2 

Razglas. 
P o nalogu gradbene direkcije v Ljubljani z dne 

2. junija 1928., št. 3871, razpisuje gradbena sekcija 
v Ljubljani prvo javno pismeno licitacijo za popravo 
lesenega mostu čez Savo pri Litiji. 

Licitacija se bo vršila dne 
3 0 . j u l i j a 1 9 2 8 . o b 1 1 . u r i 

v pisarni gradbene sekcije v Ljubljani, kjer se tudi 
dobivajo med uradnimi urami potrebni podatki, po
jasnila in ofertni pripomočki proti plačilu nabavnih 
stroškov. 

Ponudbe se morajo glasiti v obliki popusta v od
stotkih (tudi z besedami) na vsoto odobrenega pro
računa, ki znaša 158.056 Din. 

Podrobnosti razpisa so razvidne iz razglasa o 
licitaciji na razglasni deski gradbene sekcije v Ljub
ljani, odnosno gradbenih sekcij v Celju, Kranju, 
Mariboru, Novem mestu in Murski Soboti. 

Gradbena sekcija v Ljubljani, 
dne 21. junija 1928. 

Št, 934/28. 

Objava. 
Po členu 34. izpitnih predpisov za diplomske in 

doktorske izpite na filozofski fakulteti univerze v 
Ljubljani se objavlja, da se bo vršila promocija 
kandidata Pavla B 1 a z n i k a za doktorja filozofije 
v soboto dne 30. junija 1928. ob 12. uri v sobi de
kanata filozofske fakultete. 

Rektorat univerze 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani, 

dne 25. junija 1928. 

Rektor: Nahtigal s. r. 

Bazne objave« 
1425 Objava. 

Prva hrvatska štedionica, u Zagrebu, glavna po
družnica za Sloveniju, Ljubljana, sporoča svojim 
vlagateljem na hranilne knjižice, da se uveljavi z 
dnem 1. oktobra 1928. obrestna mera s 6У2 % (šest 
in pol) p. a. proti trimesečni odpovedi pri naslednjih 
hranilnih knjižicah: št. 193, 223, 385, 419, 471, 481, 
499, 509, 528, 546, 586, 596, 731, 732, 733, 777, 
1341. 1646, Ш 7 , 1672, 1894, 1920, 1930 in 1932. 

1496 3-2 p02iv upnikom. 
H r a n i l n i c a i n p o s o j i l n i c a v S i k o -

1 a h, registrovana zadruga z neomejeno zavezo, je 
prešla v likvidacijo. 

Upniki se pozivljejo, naj priglase terjatve. 

Likvidator: Franc Gorlcan s. r. 

1429 Objava. 
Izgubil sem izpričevali Ш. in IV. razreda višje 

državne realke v Ljubljani za šolski leti 1920./1921. 
in 1921 ./1922. na ime: Engelbert Drofenik iz Mari
bora, 

Proglašam ju za neveljavni. 

Engelbert Drofenik s. r. 

St. 1916/1. 
Razglas. 

1428 

Lovišče občine J u r k l o š t r a se bo oddajalo 
dne 6. j u l i j a 1 9 2 8 . v pisarni podpisanega sre-
skega poglavarja, soba št. 2, na javni dražbi v zakup 
za šest let. 

1426 Objava. 
Izgubila sem izpričevalo TV. razreda meščansko 

šole pri uršulinkah v Ljubljani za šolsko leto 1923./ 
/1924. na ime: Ivanka Manfreda, 

Proglašam ga za neveljavno. 

Ivanka Manfreda s. r. 

Računski zaključek Tvornice za dušik d. d. Ruše z dne 31. decembra 1927. 
Aktiva. Bilančni konto z dne 31. decembra 1927. P a s i v a . 

Posestva 
Tvornična poslopja . 
Tvornična oprema . 
Železnice in poti . . 
Mobilije 
Orodje in utenzilije 
Zaloge 
Izgotovljeni produkti 
Blagajniški konto. . 
Dolžniki 
Rimese 
Efekti 
Trajna udeležba . . 

Din 

557.985 
11,192.876 
14,048.554 

698.840 

6,527.713 
7,430.055 
110.394 

22,478.121 
579.962 
46.782 
163.790 

Akcijski kapital 
Rezervni kapital 
Redni rezervni fond 
Rezervni fond II 
Rezervni fond za kritje izgub ob nestalnosti 

denarne vrednosti 
Fond za grajenje delavskih hiš 
Upniki 
Neizplačane dividende: 

za leto 1924 Din 2.452-50 
za leto 1925 3.270'-
za leto 1926 23.012-50 

R a z d e l j i v i p r e b i t e k : 
Dobiček iz leta 1926. . Din 404.484 50 
Čisti dobiček . . . . . 2,089.306-21 

I z g u b a . 

i|63,835.076|36 

Račun izgube in dobička z dne 31. decembra 1927. 

Din 

20,000.000 
581.542 
821.542 
500.000 

5,000.000 
350.000 

[34,059.465 

28.735 

2,493.790 
63,835.076 

47 

D o b i č e k . 

Št. 1118. 1410 3—2 

Razglas. 
Po nalogu gradbene direkcije v Ljubljani z dne 

2. junija 1928., št. 3871, razpisuje gradbena sekcija 
v Ljubljani prvo javno pismeno licitacijo za popravo 

Din 

Skupni stroški ; 5,189.269 
Davščine j 1,431.187 
Odpisi 1,996.158 
Dobiček iz leta 1926 404.484 
Čisti dobiček v letu 1927 j 2,089.306 

ll,110.405;84j 

Dobiček iz leta 1926.. . . 
Obratni prebitek leta 1927. 

Din 

404.484 
10,705.921 

V R u š a h , dne 31. decembra 1927. 

1427 

11,110-405|84-; 
Pregledala in ugotovila skladnost s knjigami: 

p r e g l e d n i k a 
dr. Janko Bercé s.r. in Morlz Leitersdorf s. r. 

Objava. 
Po sklepu XI. rednega občnega zbora z dne 15. junija 1928. se bo izplačeval dividendni kupon 

za leto 1927. i z z a d n e 16. j u n i j a 1 9 2 8 . 
z D i n 1 8 ' — ( d i n a r j e v o s e m n a j s t ) , 

in sicer v Ljubljani pr i Kreditnem zavodu za trgovino in industrijo, na Dunaju p a pri družbi 
«Mederösterreichische Escompte-Gesellschaft». 

V R u š a h , dne 15. junija 1928. Upravni svet. 

Odgovorni urednik: Anton Fnntek v LjubljaHi. — Tiska in Izdaja: Delniika tiskarna, d.d. v Ljubljani; njen predstavnik: Miroslav Ambrožlč v Ljubljani. 
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